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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Mikor és hogyan kárpótolja a kormány azokat a 
rokkantnyugdíjasokat, akiknek jogtalanul csökkentette az ellátását?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Nemrégiben  az  Alkotmánybíróság  hozott  egy döntést,  amely  kimondja,  hogy jogtalan  volt  az,
ahogyan  2012-ben  átalakították  a  korábbi  rokkantsági  nyugdíjakat,  aránytalan  terhet  róttak  az
érintettekre az ellátások meghatározásával, azok jelentősen csökkentésével.

A kormány 2010 óta megalázza azon embertársainkat, akik helyzetük miatt állami gondoskodásra
szorulnak.  Hat  évvel  ezelőtt  a  Fidesz  gyűlöletkampányt  indított,  majd  megalázó  és  embertelen
felülvizsgálatokat  követően,  rokkantnyugdíjasok  tömegeit  zsebelte  ki.  Több  százezer  olyan
embertől  vettek  el  tízezreket,  vagy mindent,  akik  nem lettek  egészségesebbek,  de  az  elnyomó
hatalom az út szélére sodorta őket.

A Magyar Szocialista Párt már az átalakításról szóló törvényjavaslat benyújtásakor világossá tette,
hogy igazságtalan és embertelen a rokkantakat bűnbakká tevő kormányzati hazugságkampány és az
erre  felépített  összes  intézkedés.  A kormány  könyörtelen  döntéseinek  súlyos  következményei
voltak: megaláztatás, elszegényedés, hajléktalanság, öngyilkosság.

Ma már számos bírósági döntés alapján elmondható, hogy a kormány szándékosan és jogsértően
vette  el  a  rokkantnyugdíjasok  ellátását.  A  jogfosztott  rokkantnyugdíjasok  érték  el,  hogy  a
strassbourgi  bíróság  több  alkalommal  elítélte  a  Kormányt,  mert  az  ellátások  lenyúlása  olyan
mértékű volt, ami már az Emberi Jogok Európai Egyezményét is sértette. Ennek fényében a magyar
Alkotmánybíróság sem kerülhette el a jogfosztás elítélését, hiszen ellenkező esetben a külvilág felé
a látszata is megszűnt volna annak, hogy Magyarországon létezik még alapjogvédelem.

A Kormány intézkedései hátrányosan érintették azokat a személyeket, akik 2012. január 1-je előtt



már  rokkantsági  nyugdíjban  részesültek,  azzal  hogy  törvényi  szinten  módosították  a
nyugdíjvárományukat,  ezzel  a  Kormány  szerzett  jogokat  sértett!  A szabályozási  hiányosságok,
amelyek folytán az érintettek hátrányt szenvedtek, nemzetközi egyezménybe ütköznek.

Az Ab szerint a jogellenességet az okozta, hogy az ellátás összegének meghatározása során nem az
élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapotváltozást vették figyelembe; hogy az
ellátások csökkentésére csupán az egészségi állapot meghatározására használt százalékos értékek
változása  miatt  került  sor;  valamint  hogy  a  2012.  január  1.  napját  megelőzően  megállapított
rokkantsági  nyugdíj  összegét  az  azt  megalapozó  biztosítási  jogviszony  időtartamát,  sem  a
járulékfizetés alapját képező jövedelem összegét nem vették figyelembe.

Az MSZP az embertelen felülvizsgálatok kezdete óta kiállt a rokkantnyugdíjasok mellett azzal a
könyörtelen hatalommal szemben, amely aljas eszközökkel vette el a rászorulóktól a jogosan járó
ellátásaikat. Most az Ab döntése után a Magyar Szocialista Párt már benyújtotta „A rokkantsági
nyugdíjasok azonnali kártérítéséről” címmel azt az országgyűlési határozati javaslatot, amelyben
felszólítjuk a kormányt, hogy tegyen azonnali intézkedéseket az Alkotmánybíróság 2018. november
6-án meghozott döntése nyomán, amelyet a rokkantsági ellátásban részesülők védelmében tett. A
határozat egyébként egy, a szocialista kormányzás időszakában ratifikált nemzetközi egyezményen
alapszik.

Az MSZP javaslatát a Népjóléti Bizottság november 19-én tűzte volna napirendre, de azt a fideszes
kormánypárti  többség  nem  engedte,  még  azt  sem  hagyták,  hogy  elmondjuk,  miről  szól  a
javaslatunk. Emiatt a plenáris ülésen sem tudjuk kezdeményezni a javaslat tárgysorozatba vételét.
Ezzel a döntésével a Fidesz kimondta, hogy nem hajlandó azzal a többszázezer rokkantnyugdíjas
ügyével foglalkozni, akiket megalázott. Mindezt annak ellenére tette, hogy az Alkotmánybíróság
kimondta, hogy jogellenesen jártak el velük szemben. Persze az Alkotmánybíróság március 31-ig
adott  időt  az  elnyomó  hatalomnak,  hogy  rendbe  hozza  a  súlyos  hibáját,  de  az  már  most
egyértelműen látszik, hogy a Fidesz nem töri magát. Nem kért bocsánatot, nem töri magát, hogy a
lehető leggyorsabban megszüntesse a jogsértő, megalázó helyzetet, és azért sem töri magát, hogy
visszamenőlegesen  kártalanítsa  a  megalázott  rokkantnyugdíjasokat!  Ezt  mutatja  az  is,  hogy  a
legutoljára benyújtott törvényjavaslatok között – amiket még az idén el tudna fogadni a Ház - nincs
egy sem, amelyik a rokkantellátások korrekcióját tartalmazná.

Mindezek  miatt,  itt  most  a  Parlament  falai  között  is  felszólítjuk  a  Kormányt,  hogy  nyújtson
kártérítést a rokkantaknak, ennek érdekében kezdje meg az azonnali tárgyalásokat az érintetteket
képviselő szervezetekkel! A kártérítés során ne csak a jogosultatlanul elvett összegeket térítse meg a
kormány, hanem azok kamatait is fizesse meg a megalázott embereknek, vagy örököseiknek! Minél
előbb terjessze elő a szükséges javaslatokat!

Továbbá  adjon  választ  Miniszter  Úr  az  alábbi  kérdésekre,  amelyeket  már  írásban  is  feltettem
Önnek:

- Mennyi rokkantnyugdíjast érint az Alkotmánybíróság döntése? 

- Mennyi rokkantsági ellátásban részesülő kap jelenleg alacsonyabb összegű juttatást, mint
amennyi 2012. január 1-je előtt, illetve a komplex felülvizsgálat előtt megillette? 
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-  Összességében  és  átlagosan  mekkora  összeg  az,  amit  jogtalanul  elvettek  az  érintett
rokkantnyugdíjasoktól? 

- Pontosan mikor és milyen módon kárpótolják az érintetteket? 

Továbbá felszólítom a kormány tagjait,  Rétvári  Bencétől  Orbán Viktorig,  hogy kérjenek
bocsánatot  az  összes  megváltozott  munkaképességű,  egészségkárosodott  személytől,  és
családtagjaiktól!

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2018. november 21.

Korózs Lajos
országgyűlési

képviselő
(MSZP)
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