Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja a Házszabály rendelkezése
alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási
bizottság által elutasított, a nyugdíjasok védelméhez és a nyugdíjak reálértékének
megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló H/7926. számú országgyűlési határozati
javaslat tárgysorozatba-vételéről. Lehetőség van ötperces időkeretben a tárgysorozatba-vételt
indokolni, amellyel a képviselőtársaim mint előterjesztők élnek is.
Megadom a szót Lamperth Mónika képviselő asszonynak, aki az indoklást fogja az
Országgyűlésben bemutatni. Parancsoljon, képviselő asszony!
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. (Zaj. - Az elnök
csenget.) Tisztelt Országgyűlés! A nyugdíjasok Somogy megyei szervezete aláírásgyűjtésen
alapuló kezdeményezéssel élt, amelyet megküldött több döntéshozó szervnek, frakcióknak,
pártoknak, így a Magyar Szocialista Pártnak is. Az Országgyűléstől, illetve a Magyar
Szocialista Párttól, s gondolom, valamennyi párttól azt kérik a Somogy megyei nyugdíjasok,
hogy módosítsák a törvényt, és amikor azt állítják - főként a kormányoldalon sokszor ilyen
állítás elhangzott -, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét meg kívánják őrizni, akkor ennek az
egyik legfontosabb és legkézenfekvőbb törvényi megoldása az úgynevezett nyugdíjas
fogyasztói kosár megállapítása és annak törvénybe iktatása.
Tisztelt Képviselőtársaim! Önök bizonyára tudják, hogy a nyugdíjasok fogyasztása
egy speciális fogyasztás, hiszen az ő jövedelmüket, az ő nyugdíjukat és annak a reálértéke
megőrzését nagyban befolyásolja az, hogy az élelmiszerek, a gyógyszerek, a háztartási
termékek, a közüzemi szolgáltatások mennyibe kerülnek. Tehát ha ezeknek a termékeknek az
ára jobban nő, akkor csak és kizárólag úgy lehetne megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét, ha a
rájuk vonatkozó úgynevezett nyugdíjas inflációs kosár kialakításával, kiszámolásával történne
ez meg.
Kormánypárti képviselőtársaimnak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ők
próbálják a kommunikációjukban hangsúlyozni rendre, hogy ők egyébként ezt teszik, tehát
megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, de ez nem igaz. Erre csak és kizárólag akkor kerülne
sor, ha eleget tennének a Somogy megyei nyugdíjasok kérésének.
A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetőivel,
Mesterházy Attilával és Kiss Péter képviselőtársammal, a társadalompolitikai kabinet
vezetőjével együtt azért nyújtottuk be tehát ezt a módosító javaslatot, hogy ennek alapján ez
egy országgyűlési határozati javaslat, amely arra kötelezné a kormányt, hogy dolgozza ki a
nyugdíjas inflációs kosár szabályait, terjessze be törvényjavaslatként, és így tegyen eleget
nemcsak a saját ígéretének, mert hogy a saját ígéreteinek hogyan és miként tesz eleget, arra
nem elég az öt perc, úgyhogy arról nem beszélnék részletesen, hanem a nyugdíjasok
elvárásáról, amit a Somogy megyei nyugdíjasok kértek. Ezért arra kérem a Somogy megyei
képviselőtársaimat - és nagyon sajnálom, hogy Gelencsér Attila képviselő úr éppen most ment
ki a teremből…, de most visszajött a terembe -, tehát arra kérem Gelencsér Attila
képviselőtársamat (Moraj a kormánypárti padsorokból.) és a többi Somogy megyei képviselőt
és természetesen a kormánypárti képviselőket is (Az elnök csenget.), hogy szavazzák meg ezt
a módosító indítványt, hiszen ezt a Somogy megyei nyugdíjasok kérték, nemcsak tőlünk,
hanem önöktől is.
Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiból.)

(12.00)
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most lehetőségük van a frakciók képviselőinek és az
elsőként jelentkező független képviselőnek kettőperces időtartamban felszólalni.
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Elsőként megadom a szót Sneider Tamás képviselő úrnak, a Jobbik képviseletében.
Parancsoljon, képviselő úr!
SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Már
napirend előtti beszédemben is szóltam arról… (Zaj.)
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr. Megkérem képviselőtársaimat, tegyék lehetővé,
hogy a felszólalások érthetően elhangozzanak, vagyis az alapzajt legyenek szívesek
visszafogni.
Képviselő úr, az idejét átállítjuk, és innen indítjuk. Parancsoljon!
SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Már a napirend előtti
hozzászólásomban elmondtam, hogy milyen létminimumviszonyok vannak Magyarországon.
Tudni kell, amikor ez a javaslat a Ház elé került, hogy ma Magyarországon 76 ezer forint az a
létminimum, amiből egy idős embernek meg kellene élnie. Sajnos ez a 76 ezer forint rengeteg
nyugdíjnál, gyakorlatilag a nyugdíjaknak a jó harmadánál nem áll rendelkezésre a
nyugdíjasok tekintetében. Ezért mondja azt a Jobbik, hogy van létjogosultsága ennek a
határozati javaslatnak, amit benyújtottak a szocialisták, hiszen teljesen egyértelmű, hogy van
egy olyan társadalmi réteg - és hozzá kell tennem, hogy elsősorban vidéken élő
nyugdíjasokról van szó -, akik hosszú ideig mezőgazdasági munkát végeztek, és ennek
köszönhetően sajnos nagyon alacsony nyugdíjjövedelemmel rendelkeznek ma
Magyarországon, az ő érdekükben a legfontosabb, hogy igenis lépjünk egy ilyen lépést.
Hozzá kell tennem, fontos lenne, hogy ebben az úgynevezett nyugdíjas fogyasztói kosárban
mindenképp szerepeljen a tűzifa is. A mostani kormányzati intézkedés ugyanis, amikor 10
százalékkal csökkentik a gázárakat és a villanyárakat, bizony nem érinti ezt a réteget, akik
már régóta nem tudják megfizetni sem a gázt, sem a villanyt Magyarországon sok esetben, ők
bizony fával fűtenek, és ez egyre jellemzőbb vidéki háztartások millióinál, és főleg az idős
embereknél. Úgyhogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom ezért tudja támogatni ezt a
határozati javaslatot.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP
képviselőcsoportjából Soltész Miklós képviselő úr jelentkezett hozzászólásra. Megadom a
szót. Parancsoljon, képviselő úr!
SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt
Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Asszony! Ha nem önök terjesztették volna be ezt a
javaslatot, akkor is, önök is tudnák, hogy képtelenség az ország mai helyzetében az, amit
javasolnak. Amit önök tesznek, tisztelt képviselő asszony, amikor önök szüntették meg 20082009-ben az úgynevezett nyugdíjas fogyasztói kosár intézményét, akkor ne álljanak elő ilyen
ötletekkel, képviselő asszony; amikor önök oly mértékben adósították el az országot (Moraj
az MSZP padsoraiban. - Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Ezért kár volt felállni.),
amelynek következtében csak az IMF-hitel kétéves visszafizetése annyiba kerül most az
országnak 2012-2013-ban, mint egy évi nyugdíj teljes kifizetése!
Tisztelt Képviselő Asszony! Ön is tudja, hogy képtelenség, amit beterjesztenek, és ön
is tudja, hogy önök voltak azok, akik 2008-ban oly mértékben csökkentették reálértékben a
nyugdíjak értékét, amellyel nemhogy az akkori törvényeket nem tartották be, hanem minden
szempontból átverték és becsapták a nyugdíjasokat. Ne próbáljon most ilyen dolgokkal
jelentkezni, és ne próbáljon ilyen dolgokat most támogatni, amikor a kormány egyébként
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reálértékben minden évben emeli a nyugdíjakat, így a novemberi nyugdíj-kiegészítésnél is
megtette mindezt.
Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel többen nem jelentkeztek
felszólalásra, az elhangzottakra Lamperth Mónika képviselő asszony válaszol. Parancsoljon,
képviselő asszony!
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Nehezen tudom
értelmezni, amikor ön azt mondja, hogy ne próbáljak meg ilyen módosító javaslatokat
benyújtani. Nem tudom, ön honnan veszi a bátorságot ahhoz, (Moraj. - Kontur Pál: Te
honnan veszed?), hogy az országgyűlési képviselők indítványozási jogát, alkotmányos jogát
megpróbálja fenyegetéssel korlátozni. (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.)
De efölött még csak elnéznék, mert a képviselő úrtól, az államtitkár úrtól ez nem
szokatlan (Kontur Pál: Szégyelld magad!), de egy dolog elkerülte az ön figyelmét. Ezt a
kezdeményezést azért nyújtottuk be a pártelnök-frakcióvezetővel és a kabinetvezető úrral
együtt, mert bennünket aláírásokra alapozott indítvánnyal keresett meg a Somogy Megyei
Nyugdíjasok Szövetsége. Hogy a fideszes képviselők erre a fülük botját se mozdították, azt
majd ők elszámolják a saját lelkiismeretükkel. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból Soltész
Miklós felé: Te szégyelld magad!)
Képviselő Úr, Államtitkár Úr, Kedves Kormánypárti Képviselőtársaim! Hogy az
ország mostani helyzetében önök nem tartják ezt lehetségesnek, ezért elsősorban önök a
felelősek. Ebbe a helyzetbe az önök gazdaságpolitikája sodorta az országot, és amikor az önök
lelkiismeretére ráfér az, hogy olyan megalomán stadionberuházásokat szavaznak meg a
költségvetésben, aminek valóban az ország mostani gazdasági helyzetében nem lenne semmi
létalapja, és a nyugdíjasok kérelmét meg ilyen cinikus félmondatokkal elintézik,
képviselőtársam, ez az út oda vezet a nyugdíjasoknál is, amelyik úton a hallgatók már
elindultak, mert egy országot nem lehet tartósan hülyének nézni.
Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatal következik.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Kiss Péter és más képviselők által
előterjesztett, H/7926. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztés tárgysorozatba-vételét 87
igen, 222 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.
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