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Az Ön által feltett „Befejezték-e a rokkantak rendkívüli felülvizsgálatát? Mennyi embertől
vették el az ellátását az elmúlt öt év alatt?” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából – az alábbi választ adom .
Emlékeztetném Ont korábbi nyilatkozatára : „Természetesen én azt tudom, hogy a
rendszerváltás utáni években nagyon sokan belemenekültek a rokkantnyugdíjazásba, d e
hosszú távon nem lehet egy társadalom számára perspektíva az, hogy ha a munkaer őpiacon
valamilyen ingadozás van, vagy azért, mert nem konvertálható a tudása, vagy azért, mert
valamelyest az egészségi állapota csökkent, akkor az az egyetlenegy menekülési útvonal, hogy
megyünk rokkantnyugdíjba . Sajnos a hetvenes években Angliában ezt csinálták a
munkavállalók, és az angolok is rájöttek arra, hogy ez nem egy jó irány . "
A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere 2012-ben bevezetet t
átalakításával a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011 . évi CXCI. törvény (Mmtv.) hatályba lépésével a korább i
szerteágazó ellátórendszerbő l egy egységes, az orvosi, foglalkozási és szociális szempontoka t
is figyelembe vev ő komplex minősítésen alapuló, és biztosítási elven m űködő rendszer jött
létre .
Az Mmtv. átmeneti rendelkezése szabályokat tartalmazott arra vonatkozóan is, hogy a 2011 .
december 31-én különféle ellátásokban részesülő személyek 2012 . január 1-ét követően
milyen ellátásokban részesülnek a továbbiakban . Az átmeneti szabályok rendez őelve az volt ,
hogy a súlyosabb egészségi állapotú, illetve a nyugdíjkorhatárhoz közel álló személye k
ellátása rokkantsági ellátásként (illetve a nyugdíjkorhatárt betöltöttek esetében öregségi
nyugdíjként) került továbbfolyósításra, míg a kevésbé súlyos állapotú, 57 évesnél fiatalab b
személyek ellátása rehabilitációs ellátásba fordult át .
A korábbi ellátásukból „átforduló” rehabilitációs ellátásban részesül őket az Mmtv.
nyilatkozattételre kötelezte arról, hogy kérik komplex minősítésüket, tekintettel arra, hogy
kereső tevékenységet rehabilitáció nélkül nem képesek végezni (189 394 ügyfél tett
nyilatkozatot) . Az esetükben értelmezhet ő rendkívüli felülvizsgálatok befejeződtek.
Az ellátásban részesülő személynek folyósított ellátás megszüntetésére az Mmtv . alapján
különféle okok alapján kerülhet sor, különösen az egészségi állapotra tekintettel, amennyibe n
az érintett személy már nem min ősül megváltozott munkaképességűnek, az érintet t
bejelentésével, folyósító szerv adatszolgáltatásával összefüggésben, ha a megváltozott
munkaképességű személyek ellátása helyett öregségi nyugdíj vagy más rendszeres pénzellátá s
került folyósításra, továbbá az együttműködési kötelezettség nem teljesítésére ,
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kereső tevékenységbő l származó jövedelem mértékére, és az ún . fekete foglalkoztatás tényére
tekintettel is .

A megszüntető határozatok számának alakulása 2012-2015 évek között :
2012. év
(júliustól)

2013. 2014. 201 S. Mindösszesen

Megszüntető határozatok száma
ÖSSZESEN:

5.129 7 .365 14.953 27 .269 54 .716

A megszüntető határozatokra vonatkozó adatgyűjtésben a rendkívüli felülvizsgálattal
érintettek és a többi jogosult nem különíthet ő el . Az azonban megállapítható, hogy az össze s
felülvizsgálati döntésre vetítve 9-10 százalék körüli az egészségi állapot miatti
megszüntetések aránya .
A jelenleg hatályos Mmtv. 33/A . § (1) a) bekezdése kimondja, hogy az els ő komplex
minősítést követően megállapításra kerülő rokkantsági ellátás összege nem lehet kevesebb a
felülvizsgálatot megel őző hónapra járó ellátás összegénél, kivéve, ha állapotjavulá s
következett be . Amennyiben az átfordult ellátásban részesülőt az első komplex minősítésekor
rehabilitálhatónak minősítik, a tárgyévi közfoglalkoztatási bér alapján kerül megállapításra a z
ellátás, mely akár magasabb összegű is lehet, mint a folyósított ellátás .
Az első komplex minősítést követő további minősítések során, ha a szakértő i bizottság az t
állapítja meg, hogy az ügyfél állapotában változás nem történt, min ősítési kategóriája
változatlan, akkor az Mmtv . 19 . § (3) bekezdés alapján az ellátás változatlan összegben
történő továbbfolyósításáról dönt. Arra vonatkozóan, hogy a felülvizsgálatot követ ően hány
embernek csökkent vagy növekedett az ellátás összege, nem áll rendelkezésre adat, arr a
azonban az ellátások átlagos összegének alakulása alapján következtethetünk . Megállapítható ,
hogy a rokkantsági ellátásban részesül ők esetében az ellátás átlagos összege a felülvizsgálato t
megelőzően és azt követően közel azonos, s őt, a felülvizsgálatot követően valamelyes t
magasabb, az új belép ők esetében pedig az ellátás átlagos összege nem alacsonyabb, mint a
korábbi ellátás továbbfolyósítása alapján mért átlagos összeg .
A hatósági döntésekre irányuló adatgy űjtések során csak a felülvizsgálatot követ ően
megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásról szóló határozatok száma kerü l
rögzítésre, azonban ezen adatokban már kumulálódik az els ő és a'többedik felülvizsgálattal
érintett személyi kör ügyeiben hozott határozatok száma . Az ugyanakkor megállapítható ,
hogy a felülvizsgálatot követően az esetek 75-80 százalékában rokkantsági ellátás kerü l
megállapításra . A felülvizsgálatokat követően rokkantsági ellátás megállapítására 2013-ba n
16 .248 esetben, 2014-ben 28 .055 esetben, 2015-ben 62 .928 esetben került sor. Rehabilitáció s
ellátás megállapítása 2013-ban 5 .688 esetben, 2014-ben 8 .616 esetben, 2015-ben 13 .142
esetben történt a felülvizsgálatokat követ ően .
A rehabilitációs ellátási összegek meghatározásakor az ellátás jövedelempótló funkciój a
mellett a foglalkoztatási rehabilitáció hangsúlyosabbá tétele is kiemelt szerepet kap. Az ellátás
célja nem a rehabilitálható jogosultak passzivitásban tartása, hanem, az ellátotta k
visszavezetése a munkaerő-piacra, amely a támogatott foglalkoztatás, a közfoglalkoztatás
alkalmazásán, illetve egyéb szolgáltatások igénybevételén alapul .

Budapest, 2016 . február 18 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajo s
(MSZP) országgyűlési képviselő által feltett „Befejezték-e a rokkantak rendkívül i
felülvizsgálatát? Mennyi embertől vették el az ellátását az elmúlt öt év alcitt? " című, K/8739 .
számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 18 .
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