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Tisztelt Elnök Asszony!

„Milyen esélyük lehet a leszázalékolt embereknek a modern

köztársaságban?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok

benyújtani Göncz Kinga Esélyegyenlőségi miniszterhez . A kérdésre a választ

írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Járva az emberek között, illetve meghallgatva képviselői fogadóóráimon

elmondott panaszaikat több kérdés is felmerült bennem a rokkantsági fokozatok

megállapításának, a rokkantság esetére folyósítható ellátások formáinak és

jogosultsági feltételeikkel kapcsolatban .

B.-A.-Z. megyében az elmúlt két évben - a korábbi visszaélések kivizsgálása

nyomán több leszázalékolt személy orvos-szakértői határozatának

felülvizsgálata is megtörtént . Tisztában vagyok vele, hogy az érintettek között
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nagy számban fordultak elő olyan esetek, ahol a rokkantság megállapítása nem

volt indokolt, ezért annak felülbírálata szükségessé vált .

Mindemellett olyan esetekre is volt precedens, ahol például egy 100%-osan

munkaképtelennek nyilvánított beteg státuszát erősen megkérdőjelezhető

indokokkal - „nem részesült az elmúlt évben kórházi, fekvőbeteg ellátásban" -

67%-ra csökkentették úgy, hogy az illető sem írni, sem olvasni nem tud, és a

korábbi szakértői vélemény alapján, még az alapvető számtani műveletek

(pénzzel való számolás) elvégzése is lehetetlen számára .

Sajnos az tapasztalható, hogy a másodfokú határozatok meghozatalát követően

az érintett nem igazán lát lehetőséget arra, hogy igazát a munkaügyi bíróság

előtt tanúsíthassa, mivel az elbírálásban többnyire azok vesznek részt, akik a

korábbi határozatok meghozatalánál is döntési joggal bírtak . Véleményein

szerint ez az eljárási mód nem összeegyeztethető az államigazgatási eljárásról

szóló törvény azon alapelvével, miszerint a másodfokú határozat

meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki az elsőfokú döntés

meghozatalában is részt vett .

További problémát látok abban is, hogy az a személy, aki korábban 67, illetve

50%-os fokozatban szerepelt és a felülvizsgálatot követően 40%-os besorolást

kap a törvény értelmében 1 éven keresztül nem részesülhet rendszeres

önkormányzati szociális ellátásban . Az a tapasztalat, hogy ezek az emberek a

munkaerőpiacról is teljesen kiszorulnak, ugyanis a leszázalékolt munkaerőt

alkalmazó cégek is csak 50% felett vesznek fel dolgozókat. Ezeknek a

leszázalékoitaknak az ellátása tehát - az említett 1 évben - teljesen megoldatlan,

holott számukra is hasonló, sőt még hatványozottabb terhet jelent a megélhetés

és gyermeknevelés költségeinek biztosítása.
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Kérdezem ezért miniszter Urat, mit kíván tenni a kormány és a szociális tárca
az orvos-szakértői döntések körüli visszásságok, valamint a 40%-ban

csökkent munkaképességűek esélyeinek javításával kapcsolatban?

Tisztelettel
Mezőkövesd, 2004 . július 6 .

Tállai András
országgyűlési képviselő
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