A Jobbik eltörölné a nyugdíjkorhatárt
A nemzeti párt csak egy életkori minimumot határozna meg, a dolgozók önmaguk dönthetnék el,
mikor mennek nyugdíjba. A nemzeti párt a korkedvezményes nyugdíjak rendszerén is változtatna.
A Jobbik javasolja a nyugdíjkorhatár eltörlését.
Sneider Tamás a nemzeti párt szociális szakpolitikusa elmondta, a Széll Kálmán tervben olvasható,
merev nyugdíjpolitikával ellentétben pártja egy
sokkal rugalmasabb rendszer bevezetését ajánlja.
Ennek lényege, hogy az egyéni befizetett nyugdíjjárulék rendszere határozza meg a nyugdíjat: az az
összeg, amelyet a munkavállaló egyénileg, vagy
munkáltatója nyugdíjjárulékként fizet. A rendszer
hatékonyságához viszont elengedhetetlen az egyéni
számla bevezetése. Ez a gazdaságot is kifehérítené,
emellett mindenki számára követhetővé válna aktuális nyugdíjának összege. Sneider Tamás szerint a
nyugdíj egy olyan jog, amelyet mindenképpen meg
kel kapnia annak a személynek, aki nyugdíjjárulékot fizet, vagy akinek munkavállalója rendszeresen
befizeti a munkavállalója utáni járulékot.
„A kormány merev álláspontja értelmében a nyugdíjkorhatár elérése után mehet csak valaki nyugdíjba. Az egyéni számla segítségével viszont mindenki
önmaga határozhatná meg elegendő számára az
az összeg, amelyet most nyugdíjként kapna, vagy
dolgozik még néhány évet, hogy ennek mértékét
növelje. A nyugdíjkorhatárt el lehetne így törölni,
ugyanis így az egyén döntene nyugdíjba vonulásának időpontjáról.” – jelentette ki Sneider Tamás. A
Jobbik politikusa hozzátette, egy minimum nyugdíjazhatósági korhatárt pártja is kikötne.
Sneider Tamás a korkedvezményes nyugdíjak
megreformálásához két javaslatot is ismertetett.
Az egyik oldalról választható lenne, hogy a stres�szes munkahelyzetben dolgozó, korkedvezményes
nyugdíjra jogosultak bizonyos időközönként akár
fél éves rekreációs szabadságra mehetnének. Ezzel
a módszerrel kitolható lehetne a nyugdíjkorhatár az
ő esetükben is. Másik megoldásként azt javasolta a
párt politikusa, hogy a korkedvezményes nyugdíjazottak esetében plusz 13 százalékot fizetne munka-
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vállalói után a munkáltató. Sneider Tamás véleménye szerint a korkedvezményes nyugdíjra jogosultak
esetében a fizetéseket is emelni kellene, ugyanis ez
a járulékok emelkedését is magával húzná. A Jobbik politikusa emellett javasolja, hogy az Országos
Nyugdíj-főigazgatóságon belül egy külön kasszában kezeljék a korkedvezményes nyugdíjazottak
befizetéseit. Ezeknek a dolgozóknak, felmérések
szerint is alacsonyabb a halálozási életkora. A külön
kasszába befolyó befizetésekből biztosítható lenne
számukra, életük végéig a magasabb nyugdíj.
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Vona Gábor, Balczó Zoltán
és Gaudi-Nagy Tamás az Alaptörvényről
A Jobbik vezérszónokai hitet tettek amellett, hogy
képviselőként akkor is kötelességük részt venni az
új Alaptörvény vitájában, ha annak tartalmával
nem értenek egyet. Vona Gábor kijelentette: csak
a Jobbik választási programjában szerepelt alkotmányozási szándék. Megismételte: a Jobbik szerint csak úgy lehet legitim az Alaptörvény, ha azt
népszavazás erősíti meg. „Legyenek bátrak, fegyverezzenek le egy népszavazással, bízzanak az emberek ítéletében!” - fogalmazott a Jobbik elnöke.
Balczó Zoltán kritizálta, hogy az Alaptörvény
számos kérdést nyitva hagy, így többek közt a
Jobbik által szorgalmazott határon túli magyarok
szavazati joga, a magzati élet védelme vagy épp a

Jobbik által elutasított gyermekek után járó többes
szavazati jog. Balczó szóvá tette azt az „öndicséretet”,
hogy az alaptörvény végén feltüntetnék az igennel
szavazó képviselők nevét is. Szerinte a kormánypártok úgy csinálnának, mintha ez a tervezet egy súlyos
aranyérme volna, ő viszont csak egy arannyal futtatott rézgarast lát.
Gaudi-Nagy Tamás örömét fejezte ki, hogy a tervezet az Alaptörvény címet kapta, hiszen Magyarország immár ezeréves, íratlan Alkotmánnyal rendelkezik. Ugyanakkor hiányolta a tervezetből a Szent
Korona-tant és azt, hogy kimondja az 1944 előtti
Magyarországgal való jogfolytonosságot.

A Jobbik kitart a szociális kártya országos
bevezetése mellett
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A Jobbik továbbra is kitart a szociális kártya országos bevezetése mellett, annak ellenére is, hogy
az illetékes országgyűlési bizottság szerdai ülésén
nem támogatta az erről szóló határozati javaslat
tárgysorozatba vételét. Baráth Zsolt hangsúlyozta: remélik, hogy az elutasítás ellenére a FideszKDNP kicsit más módon, de a szociális kártya
országos bevezetéséről szóló törvényjavaslatot
benyújtja majd saját javaslatként, „mint ahogyan
azt néhány jobbikos önálló indítvánnyal már
megtették”.
Baráth megismételte: a kártya névre szóló, át nem
ruházható és készpénzre nem váltható lenne, va-

lamint készpénzt sem lehetne vele felvenni. Emellett
a szociális juttatások 80 százalékát folyósítanák a
szociális kártyán és utalvány, illetve pénzhelyettesítő
eszközön keresztül, a fennmaradó 20 százalékot pedig készpénzben kapnák a jogosultak.
A kártya élelmiszer, ruházat, tanszer és gyógyszer
vásárlására adna elsősorban lehetőséget, valamint
lakásfenntartási költségek kiegyenlítésére lehetne
használni. Baráth Zsolt hozzátette: a szociális kártya bevezetésével egy átlátható, igazságos, célzott, a
rászorultsági elven alapuló segélyezési rendszer jöhetne létre.
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A Jobbik megvédené az ingatlanspekulánsok

áldozatait

A Jobbik felháborodva értesült arról, hogy az állítólag moratóriummal tiltott kilakoltatások a Rogán
Antal által vezetett kerületben, Budapest belvárosában is folynak. Mint ismeretes, a 81 éves férfit és
feleségét csalárd módon vették rá lakásuk eladására
azzal a feltétellel, hogy életük végéig az ingatlanban
maradhatnak. Haszonélvezeti jogukat azonban
soha, sehol nem jegyezték be, a megtévesztett idős
embereket pedig az új tulajdonos kíméletlenül eltávolította otthonukból.
Mivel e jelenségre nem először figyelmeztetünk, az
általunk elkészített Nemzeti Kríziskezelő koncepciója részletesen kitér a spekulánsok és csalók piacról
történő kizárására is.
A nemzeti ellenzék szerint a Kríziskezelő nem csak
a devizahitelek állami felügyelet alá vonását oldaná
meg a törlesztőrészletek rugalmassá tételével, futamidejük kitolásával és megfizethető szintre csök-

kentésével, de hosszú távon a tartozások forintosítását is megcélozza annak érdekében, hogy senki ne
legyen kitéve a nemzetközi bankrendszer játszadozásainak és árfolyamrulettjének. Ezen felül pedig
ingyen szociális ügyvédi hálózatot hoznánk létre,
mely megvédi a magyar családokat mind a végrehajtócégek könyörtelen túlkapásaitól, mind pedig
a lakásmaffiától. Előbbi érdekében a végrehajtási
jutalékot is 2 százalékban maximálnánk. Továbbá
a Jobbik bevezetné az öncsőd intézményét, mely
szerint a kilátástalan helyzetbe került családok egy
kirendelt szociális biztoshoz fordulhatnának, aki
szakmai alapokon segít rendezni a családi költségvetést úgy, hogy az ingatlan az utolsó ésszerű
pillanatig megtartható legyen, hiszen nem lehet
cél, hogy a magyar családok vagyona, a nemzeti
vagyon kereskedelmi bankok kezébe kerüljön.

A marosvásárhelyi pogrom áldozatainak
kárpótlását javasolja a Jobbik
Szávay István a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnökeként hétfői napirend utáni felszólalásában a marosvásárhelyi magyarellenes pogromra
emlékeztette a Tisztelt Házat.
A 21 évvel ezelőtti tragikus eseményekről szólva ismertette a Fekete Március főbb eseményeit, amelynek során három magyar vesztette életét és több
százan sebesültek meg. Többször kihangsúlyozta
azt, hogy az akkori rendvédelmi szervek súlyos
hibákat követtek el, amikor asszisztáltak a Vatra
Românească soviniszta szervezet által lerészegített
román csőcselék erőszakos cselekedeteihez, és nem
akadályozták meg a vérontást.
A hivatalos román álláspont huszonegy év elteltével
is a helyi magyarságot állítja be agresszorként, az
események kivizsgálása két évtized elteltével is várat magára, a szervezőket és felbujtókat pedig mai
napig sem vonták felelősségre. A Ceauşescu-korszak
legsötétebb éveinek koncepciós pereit idéző eljárásokban csak magyarokat ítéltek el.
Felszólalása végén elmondta, hogy bár néhányan
már részesültek különböző kitüntetésekben, a tragikus eseményeknek számos más – kis túlzással
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A Jobbik kiáll a szegények védelmében

Volner János, a Jobbik frakcióvezető-helyettese
sajtótájékoztatóján emlékeztetett a kormány választási ígéreteire, amely a süllyedő középosztály
érdekeit szem előtt tartva elítélte a megszorítások
politikáját.
A nemzeti radikális képviselő elmondta: a FideszKDNP kormányban nemcsak, hogy nem vonta
vissza Gyurcsány Ferenc megszorító csomagjait,
de ezt tovább tetézte egy 250 milliárd forintos
költségvetési zárolással, majd egy évi 900 milliárdos elvonást jelentő Széll Kálmán Tervnek
nevezett megszorítással. Volner János az APEH
jövedelmi statisztikáira hivatkozva megjegyezte:
a kormány adópolitikája mindössze a munkavállalók 15 százalékát érinti kedvezően, így a meg-

szorítások leginkább az országot a vállán hordó középosztályt sújtják, kijelenthető tehát, hogy a Fidesz
a gazdagok pártja, a kormány pedig a gazdagok
kormánya. Hozzátette: ez az adórendszer hozzájárul
ahhoz, hogy aki gazdag volt, az még gazdagabb lesz,
aki szegény volt, az pedig még szegényebb lesz, tovább fognak nőni Magyarországon a jövedelemkülönbségek azért, mert a kormány szegénységellenes
politikát folytat. A politikus végül megjegyezte: a
Jobbik politikai vitanapot kezdeményez: „Rosszabbul élünk, mint tíz hónapja - akinek semmije sincs,
az annyit is ér?” címmel.
Sneider Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője,
a Szociális és családügyi bizottság elnöke elmondta: pártja olyan politikai vitanapot szeretne tartani,
amely azokról az emberekről szól, akiket április 15-e
óta a kilakoltatás réme fenyeget. Jelen pillanatban
mintegy egy félmillió háztartás van hátralékban az
áramszolgáltatás, ugyanennyien a gázszolgáltatás
területén, 130 ezer főnek van több mint háromhavi
tartozása. A nemzeti radikális képviselő hangsúlyozta: április 15-e után tömeges mértékben elindulnak
a kilakoltatások. Hozzátette: a Jobbik azt szeretné
elérni a politikai vitanappal, hogy változtasson a
kormány a jelenlegi álláspontján, mert senki sem
szeretné, ha hajléktalanok ezrei szabadulnának az
utcákra.

Mennyit ér Lázár János?

élve máig névtelen – résztvevője, hőse volt. Végül
ismertette a Jobbik kezdeményezését az üggyel
kapcsolatban, miszerint határozati javaslatot fog
benyújtani az Országgyűlésnek, amelynek értelmében jöjjön létre egy olyan bizottság, amelynek
feladata lesz minél pontosabban megállapítani a
pogrom során kárt szenvedett, megsebesült, letartóztatott, elítélt és elhunyt magyarok körét, és
javaslatot tenni az Országgyűlésnek valamint a
Kormánynak nevezett személyek (vagy azok hozzátartozói) erkölcsi-anyagi elismerésérésének és
kárpótlásának módjára.

A Jobbik felszólítja Lázár Jánost, hogy napvilágra
került „őszödi beszéde” után kérjen bocsánatot és
kövesse meg a tisztességesen dolgozó magyar embereket.
Azt eddig is tudtuk, hogy a Fidesz a gazdagok
pártja, hiszen a párt elmúlt 10 hónapos kormányzati tevékenysége és az egykulcsos adó bevezetése
ékes bizonyítéka mindennek, az emberek lenézésének. Miközben a fülkeforradalmi kormány
kommunikációja során azt hangoztatja, hogy
visszaadja a munka becsületét és szövetséget köt a
szegényekkel, aközben a vezető kormánypárt frakcióvezetője egy hangfelvételen pontosan ennek
ellenkezőjéről tesz tanúbizonyságot. Lázár János
egyébként őszinte vallomása szerint folytatódik az
elmúlt húsz év gyakorlata: csupán spekulációval és
jó helyezkedéssel lehet eredményt elérni.

A Jobbik megkérdezi: vajon amikor a magyar családokat az egekbe szökő élelmiszer- és üzemanyagárak, rezsiköltségek és hiteltörlesztések sújtják, akkor miből tegyenek félre, miből takarítsanak meg?
Lázár János az utca emberének csupán ezt üzeni:
„Kaparj, kurta, neked is lesz!” Lázár János elképesztően gőgös, cinikus és nagyképű módon magyar
emberek millióit sérti meg, mintha csak azért nem
lenne másnak vagyona, mert nem dolgozik. A Jobbik meggyőződéssel vallja: ilyen hozzáállással nem
lehet hitelesen képviselni a választókat, ezért felszólítjuk a luxusaudik és költségtérítések királyát,
gondolkodjon el azon, hogy van-e keresnivalója az
országgyűlésben, az alkotmányozó kormánypárt
frakciójának élén és a magyar közéletben!
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