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Határozati javaslat címe: A rokkantsági nyugdíjak rendezéséről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
rokkantsági  nyugdíjak  rendezéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

a rokkantsági nyugdíjak rendezéséről

Az Országgyűlés, tekintettel
- az Alkotmánybíróság 21/2018. (XI. 14) számú határozatára,
- a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyeket ért jogsérelmekre,
valamint az idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul alkossa meg az Alkotmánybíróság
határozatának megfelelően szükséges jogszabályokat a korábban rokkantsági nyugdíjban részesülők
kártalanítása  érdekében,  továbbá  vizsgálja  felül  a  megváltozott  munkaképességű  személyek
ellátásairól szóló szabályozást.

2.  Az Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy biztosítsa  az  1.  pontokban foglalt  intézkedések
pénzügyi fedezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, államháztartásért felelős miniszter

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében lassan már egy éve meg kellett volna alkotni azt a
törvényt,  ami  kezeli  a  korábban  rokkantsági  nyugdíjban  részesülőket  ért  jogsérelmeket,  és
biztosítja számukra a kártalanítást.  Ezért  sokadszorra hívjuk fel  a Kormány figyelmét  erre a
feladatára,  valamint  arra,  hogy  vizsgálja  felül  a  megváltozott  munkaképességű  személyek
ellátásairól szóló szabályozást.

Az  ezzel  kapcsolatos  kérdéseinkre  mindig  azt  a  választ  kaptuk  az  elmúlt  időszakban,  hogy
dolgoznak  az  előterjesztésen.  Egy  közel  fél  évet  kapott  válaszban  azt  írták,  hogy  mivel
orvosszakmai  szempontból  is  komoly feladat  a  fizikai  állapotváltozás  felmérése,  ezért  akkor
kerülhet  sor  jogszabálymódosításra,  ha  minden  érintettre  tekintettel  megvalósítható  és
megnyugtató megoldás születik. Ám azóta sem történt semmi. Az Országgyűlés pedig lassan egy
éve mulasztásos törvénysértést  követ  el,  hiszen az AB határozat szerint  2019. március  31-ig
kellett volna megalkotnia a szükséges jogszabályokat.

Jelen javaslattal ismételten felhívjuk a Kormány figyelmét, hogy készítse elő és nyújtsa be a
Parlamentnek  a  szükséges  törvénymódosításokat.  A Kormány  vegye  végre  emberszámba  a
rokkantsági nyugdíjasokat!
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