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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
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 48.§ 5 .
és 13. pontja szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások
Minisztériumot vezető miniszterhez,

„Befejezték-e a rokkantak rendkívüli feliilvizsgálatát?
Mennyi embertől vették el az ellátását az elmúlt őt év alatt?”

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A novemberben feltett, K/7265 . számú kérdésemre adott válasza szerint akkor még közel 30
ezer megváltozott munkaképességű ember rendkívüli felülvizsgálata volt hátra, pedi g
eredetileg 2013 végére tervezték a befejezését az eljárásoknak.
Válaszából kiderült, hogy már közel 45 ezer embernek sz űnt meg valamilyen okból az
ellátása Az érintettek közel felének a kormány által hozott új szabályozás miatt veszett el a
jogosultsága, mivel már nem számít megváltozott munkaképességűnek.
Válaszából az is szerepelt, ami a szabályozásból adódón már korábban is feltételezhető volt,
hogy a rehabilitációs ellátásban 'részesülők ellátásának összege között jelentős különbségek
vannak, attól függően, hogy „régi” vagy „új” ellátottról van-e szó: 2015-ben közel 15 ezer
forint volt a különbség. Már önmagában ez is a rendszer igazságtalanságát mutatja . Azt
sajnos nem válaszolta meg, miként változott a nem rehabilitációs ellátásban részesülők
ellátása.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :
1. Befejezték-e a rokkantak rendkívüli felülvizsgálatát ?
2. A rendkívüli felülvizsgálatra kötelezettek közül mennyi embernek és Milyen

okból szüntették meg az ellátását az egyes években 2012 . május 1. és 2016 .
január 31. között?



3. A rendkívüli felülvizsgálat után mennyi ellátottnak n őtt az ellátás összege? Ez
átlagosan mekkora összeget jelentett?

4. A rendkívüli felülvizsgálat után mennyi ellátottnak csökkent az ellátás összege ?
Ez átlagosan mekkora összeget jelentett ?

5. Ön nem tartja igazságtalannak azt, hogy az újonnan belép ő rehabilitáció s
ellátásban részesülők átlagosan 15 ezer forinttal kevesebb összegű ellátást
kapnak?

6. Ön nem tartja igazságtalannak azt, hogy valaki ugyanolyan egészségügyi állapo t
mellett kevesebb ellátást kap, mint a felülvizsgálat előtt?

Várom megtisztelő , válaszát !

Budapest, 2016 . február 3 .
Korózs Lajos

országgyűlési képviselő
(MSZP)
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