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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§ (8) bekezdése alapján írásbeli választ
igénylő kérdést kívánok intézni az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint а
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

"3%-on múlik egy emberélet? "

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Engedje meg, hogy egy szomorú történetet osszak meg 6=1.

Veszprémi fogadóórámon egy hölgy kerese tt fel fia tö rténetével . А fiúról а pszichológusi
szakvélemény egyértelműen kimondja, hogy intelligencia-hányadosa messze elmarad а hasonló
korúakétól (IQ szintje 37), praktikus intelligenciája nem mérhető . Önálló életvitelre képtelen, így а
munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes. Képesítése nincsen, számolni, írni nem tud, funkcionáli s
analfabéta. Képtelen az önálló közlekedésre, а pénz értékét, funkcióját nem ismeri . Oх igénhiánnyal
született, számos krónikus betegsége is van, így nincs olyan munkaadó, aki alkalmazná .
А fiú állapota а szakértő szerint 25 éves koráig változatlan volt .

Tisztelt Miniszter Úr !

А fiú а fent vázolt egészségi és mentális állapota ellenére а jelenlegi Fidesz-KDNP kormányzás alatt
teljesen logikátlan, érthetetlen módon mégis munkaképessé vált .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az említett fiú 7 évig 100%-os rokkantnak volt nyilvánítva, így járt а rokkantjáradék is . А mostani
felülvizsgálaton 77%-os károsodást állapítottak meg, ami а jelenlegi 80%-os határ alatt van, így
minden járadékot megvontak tőle .

Tisztelt Miniszter Úr !

Szégyen, hogy 2014 Magyarországán 3%-on múlik egy emberélet, egy olyan ember élete, aki
önhibáján kívül került jelenlegi állapotába . Szégyen, hogy cserben hagy az állam egy ilyen tragédiát
átélt családot .



Kérdezem ezért а tisztelt miniszter urat, hogyan van lehetősége а családnak felülvizsgáltatni a z
eredményt, а bizottság nyilvánvaló hibája után? Hogyan nyilváníthatnak munkaképessé а
fentiek tükrében egy súlyosan fogyatékos embert а 21. században? Önők szerint rendben van az,
hogy 3%-on múlik egy ember élete?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014 . 02. 03 .

Tisztelettel :

Ferenczi Gábor
Jobbik
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