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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.
A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere
A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Két éve várnak a rokkantnyugdíjasok! Mikor tesznek
eleget az Alkotmánybíróság által előírt feladatoknak?"

Tisztelt Miniszter Úr!
Az Orbán-kormány 2010 óta megalázza azon embertársainkat, akik helyzetük miatt állami
gondoskodásra szorulnak. Már akkor gyűlöletkampányt indított a rokkantak ellen, majd megalázó
és embertelen felülvizsgálatokat követően, rokkantnyugdíjasok tömegeit zsebelte ki. Rengeteg
olyan embertől vettek el tízezreket, vagy mindent, akik nem lettek egészségesebbek. Megaláztatás,
elszegényedés, hajléktalanság, öngyilkosság. Ezek voltak a könyörtelen döntésnek a
következményei.
Az Alkotmánybíróság azonban 2018-ban hozott egy döntést, ami kedvező az érintettek számára.
Ennek értelmében már rég meg kellett volna alkotni azt a törvényt, ami kezeli a korábban
rokkantsági nyugdíjban részesülőket ért jogsérelmeket, és biztosítja számukra a „kártalanítást”, azt
az eljárást, amely révén korrekt módon felülvizsgálják az őket hátrányosan ért korábbi döntéseket és
újraszámolják ellátásaikat.
Az MSZP ezzel kapcsolatos javaslatait rendre elutasították, kérdéseinkre többször azt a választ
kaptuk, hogy a szakértői munka elkezdődött, ám azóta sem történt semmi. Sőt legutóbb már csak
azt válaszolták, hogy jogszabálymódosításra akkor kerülhet sor, „amennyiben minden érintett
vonatkozásában megnyugtató és megvalósítható megoldás születik”. Kérdés, hogy ez mikor jön el
és hogy az érintettek megélik-e azt?!
Az Országgyűlés két éve mulasztásos törvénysértést követ el, hiszen az AB határozat szerint 2019.
március 31-ig kellett volna megalkotnia a szükséges jogszabályokat. Sokadszorra hívjuk fel tehát a
kormány figyelmét erre a feladatára, valamint arra, hogy vizsgálja felül a megváltozott

munkaképességű személyek ellátásairól szóló szabályozást.
Az MSZP az embertelen felülvizsgálatok kezdete óta kiáll a rokkantnyugdíjasok mellett, ezért
készítettük el sokadszorra azt a javaslatot, amely arra szólítja fel a Kormányt, hogy nyújtson
kártalanítást az érintetteknek.
Akikről beszélünk, egyes becsléseik szerint akár százezren is lehetnek. Ez a társadalmi csoport
egyike azoknak, akiket még kiszolgáltatottabb helyzetben ért a koronavírus okozta válság, akár
szociális, akár egészségügyi szempontból.
Két éve várnak a rokkantnyugdíjasok! A kormány vegye végre emberszámba őket is!
Mindezek miatt kérdezem:
Mikor tesznek eleget az Alkotmánybíróság által előírt feladatoknak?
Meddig folynak még a szakértői tárgyalások?
Mikor kártalanítják végre a rokkantnyugdíjasokat?
Mikor nyújtja be a kormány a szükséges törvénymódosításokat az Országgyűlésnek?
Tisztelettel várom válaszát!
Budapest, 2021. március 19.
Szabó Sándor
országgyűlési képviselő
(MSZP)
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