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Tisztelt Elnök Asszony!

Írásbeli kérdés

„Mennyiben szolgálja a kormány a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal
élők számára a munkavállalás lehetőségét a 2005 évben elfogadott költségvetés és a
miniszter asszony ezzel kapcsolatos rendelet tervezete?" címmel a Házszabály 91 .§-a
alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Göncz Kinga ifjúsági, családügyi szociális és
esélyegyenlőségi miniszter asszonyhoz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Magyarországon a „leszázalékolt" emberek száma mintegy 600 ezer fő . Ezen emberek
foglalkoztatása, mindannyiunk számára a minél több munkahely biztosítása kiemelt
közérdek. A célszervezeti rendszerben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
és fogyatékkal élő munkavállalók száma az idén örvendetesen bővült, és mintegy 30
ezer fő munkalehetőségét teremtette meg ebben az évben .

A 2005 évi költségvetés 2004 évben igényelt normatív bértámogatás mintegy 64
milliárd forintját lényegesen kevesebb értékben 52 milliárd forintban állapította meg .
A megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők munkavállalók
foglalkoztatásának számát és minőségét döntően meghatározza a kormányzati
támogatás nagysága és évente kialakított feltételrendszere . 2005 . év szabályozásának
miniszteri rendelet tervezete az előzetes visszajelzések alapján nem a 2004 évi
foglalkoztatottak számát, hanem a korábbi 2003 . év decemberi foglalkoztatottak
számát tekinti kiindulásnak, a kormányzati számítások során .



A megváltozott képességű és fogyatékkal élő munkavállalók és leendő munkavállalók
számára kedvezőbb helyzet megteremtése közügy . Ennek alapján felvetődik a kérdés :

Miért a 2003 . évi decemberi bázislétszám a vetítés alapja? Miért nem a 2004 . év,
amely a 2005 . januári létszám tényleges kiinduló alapja?

Megfelelő idejű felkészülést biztosít az új szabályozás megjelenése az érintettek
számára, amennyiben az 2005 . január 1-vel lép hatályba?

Mennyiben szolgálja a tervezett miniszteri rendelet az alkotmány által is biztosított
jogbiztonságot az érintett mintegy 30 ezer fő számára?

Mennyiben állja ki a tervezet miniszteri rendelet azt a jogalkotói kötelezettséget, hogy
a már ma is támogatásban részesülők számára visszamenőleges hatállyal változtatja
meg a feltételeket a tervezett rendelet?

Várom válaszát .

Budapest, 2004 . december 14 .
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