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Tisztelt Eln~ k Asszony!

„Méla rttyc ság a román-magyar szociálpolitikai egyezmény szociális
járadékokra vonatkozó szahálynaisának
hiánya miatt ellátás nélkül !maradt betelepült magyar állampolgároknak"
ciromé-l a ~szabály 9l._ §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Göncz Kinga
EsélyegyenlcSségi rniziisTter Asszorryboz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

K.érern, szíves tájé oztatásávzl legye!:!, segitségeiur•c
iiiegol.dásában:

Kérdés

a következc problérna

Egy képviselíii fogadöőrdrnon megjelent K61.gy rndg a rendszervé ds időszakában -

magyar nemzetiségű lévén - át°teleptilt :Rom6niOM, Magyarországra. Az érintett

Romániában 19 ,6v igazolt munkaviszonnyal rendelkezett . Bittelepülésüket követűen

hivatásos anyaként 4 évet leillőn el, - a magyar szabályozás szerint

munkaviszonyban - illetve ezen kiviz! l ev ?53 nap elismert magyarországi

munkával töltött idővel is rendelkezi-k.

Hazánkban végzett rnunkájá.val 6sszeftigg6sben - amit az orvosszakdr0i vélerndiny

is alátámaszt -- munk_ak-6pesség es6kkenést (67%) szenvedett el, így a

Nyugdijbiztositási igazgatóság rokkantnyugdíj folyósítását állapxt:ott meg számára .

Mint azt miniszter- Asszony is tudja, a leszázaldkolássakkal kapesc4atbarr az ehnWt

elvekben. született felülvizsgálatok az indokolt eseteken, W1 olyan személyeket is

alacsonyabb (40%, 50%) kategóriákba soroltak, akik egészségi állapota ezt nem
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indokolja, illetve gyakran még állapot-rosszabbodás is tapasztalható ezen
esetekben.
A Hölgy a felülvizsgálatokat követően 50%-os besorolástt kapait, amelyet
másodfokon is jóváhagyott az on~osszakértői bizottság, és az érintett -- ncrn ismerve
az et-d-tez a r- )kkazisági fokozathoz taa -tazö jogosultságokat, illetve a rokkantnyugdíj
teljes megvonását -- nem, nyaíjtott % e fellebbezést a Munkaügyi Sírósághoz .
A Fíivárcsi és Pest Megyei Nyugdijbiztvsitási Igazgatóság 2(}a4. decemberében
kelt levele alapján, a f,nagyar-a-Qa,aán szociálpolitikai egyezmény nem terjed ki a
szociális járadékok szabályozására a Romániában szerzett i -nuti.kaidő alapjára, ezért

a a-xaagyar nyugdíj folyósító csak a Magyarországon szerzett anunkaidőt vette alapul
a rendszeres szociális Járadék (ez jár az 50%-osoknak) megállapításakor, kihagyva
ebből a hivatásos anyaság 4 évét_ Ezzel a 4 évvel együtt a l-hölgy Qsszesen 5 év 753
nap magyarországi munkaviszonuiyal rendelkeznie áan kora alapján niég ez seam,
jogosítja az ellátás igénybevételére .

Kerearr ezért miniszter Asszony tanácsát, »rilyerr »teltánynrtsrígnt gvaknrollrat a
Nyugdíjbiztnsfttás Igazgatóság, ha továbbr munkarvfllarlás az eri ttett onhibájárr
kív il, ma yarorszárxgi munkavégzerevel l sszefaggésben keletkezett
egeszsegromIása a iáilt nem lehetseges?

Hol . tartanak a két fél kvzütti evwtetesek az cffi czmeny Q en iráriyú
kiterjesztésének vvnatknzásaban és ntiknrrar várható érdemi clnntes a kérdé beta?

Kerem tordbbá szíves válrasxát abban a kérrlisben is, miért na szdmí ottrik be a
hrvatdvov anyakint eltiáltütt éveket a hatkirnzrat meghvzatalakar?

Várom megtisztelő válaszát!

Mezi k ivesd, 2005. február 1 .

Táliai A ndrás~I

` isztch; 1 .
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