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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel' az Országgy űlésről szóló 2012. évi
:XXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést , kívánok benyújtani a
Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4$.§ 5. és
13. pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumo t
vezető miniszterhez,

„Tényleg nem tudják, hogy milyen okokból utasították el azt a 64 ezer megváltozott

munka képességű embert, aki igényelt, de nem kapott ellátást? ”

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

A novemberben feltett, K/7265 . számú kérdésemre adott válasza szerint 2012 és 2015 els ő
negyedéve között több, mint 63 ezer embert utasítottak el . A válasz szerint nem áll
rendelkezéseikre az elutasítási okok szerinti bontás, pedig egy korábbi válaszában még tudta ,
hogy minden ötödik embert azért utasítottak el, mert nem volt elég biztosítási ideje .
A törvény elég világosan leírja, hogy ki számít jogosultnak, továbbá feltehetően az elutasításról
szóló határozatban is megjelölik, hogy kit milyen okból utasítanak el . Tekintettel arra, hogy a
Kormány milliárdokat költ az adminisztráció fejlesztésére, az elektronikus nyilvántartások
fejlesztésére, nehéz elképzelni, hogy ne állna rendelkezésükre az, hogy milyen eloszlást muta t
az elutasítások oka az összes kérelmező között .
Az Ombudsmanhoz fordult panaszosok jellemzően azt sérelmezik, hogy a megfelelő biztosítási
idő hiánya miatt utasítják el őket, pedig egészségi állapotuk szerint jogosultak lennének . Ezzel
kapcsolatban önök azt írták, hogy az ellátórendszer továbbra is tartalmaz olyan ellátás i
formákat, amelyeket a megfelel ő biztosítási idővel nem rendelkező személyek is igénybe
tudnak venni, példaként hozták a rokkantsági járadékot és az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatást . Kérdés, hogy mindez milyen segítséget jelent egy olyan
embernek, aki nem 25 éves kora előtt lett rokkant, és akinek a korábbi keresetének töredéké t
jelent a huszonegynéhány ezer forintos segély .
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Mindezek miatt, illetve mert kérdezem Miniszter Úrtól :

1. A 2012 és 2016 . januárja között ellátást igénylők közül mennyi embert utasítottak
el az egyes években (megyénként, országosan és az elutasítás oka szerint? )

2. Mennyit költött a kormány a megváltozott munkaképesség űek ellátásaival

kapcsolatos adminisztrációs rendszer kiépítésére, fejlesztésére 2010 és 2016 között ?

3. Hogyan változott a rokkantsági járadékra jogosultak száma 2010 és 2016 között,

évente és megyék szerint?
4. Mennyi ember volt jogosult 2015-ben egészségkárosodási és gyermekfelűgyeleti

támogatásra, illetve 2010 és 2015 között a már megszüntetett rendszeres szociáli s

segély ennek megfelel ő „típusára” (megyénként, országosan)?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . február 3 .
Korózs Lajos

országgyűlési képvi ló
(MSZP)
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