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Érkezett:

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§ (2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Göncz Kinga
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter asszonynak

„Ellátás nélkül maradnak-e azok, akik nem munkaviszony fennállása alatt váltak
megváltozott munkaképességű dolgozóvá?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter asszonytól, azért tőle, mert e tárgykörben a
kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A rendszeres szociális járadék, más ellátások hiányában ., a megváltozott
munkaképességű dolgozók egyedüli biztos anyagi forrása volt . A 8/1983 . (VI.29 .) EüM-
PM együttes rendelet szerint - több más feltétel mellett - az veheti igénybe, aki
„munkaviszonyát megszünteti" /19 .§ (1) a)/ .
Akik vállalkozók, egyéni gazdálkodók, stb . voltak úgy tudták igénybe venni, ha rövid
időre munkaviszonyt létesítettek. Nem tudom, hogy ez megfelelt-e a rendeletnek, vagy
sem, de ez volt a gyakorlat .

Az utóbbi időben ez megváltozott .
Elbíráláskor azt vizsgálják, hogy a munkaképesség-változás a „munkaviszony alatt
következett-e be ." Amennyiben ez más jogviszony alatt történt, akkor sem válik valaki
jogosulttá, ha azután akár éveket töltött még munkaviszonyban .
Ezen értelmezés állítólag a Legfelsőbb Bíróság 578-as elvi határozatára és a Legfőbb
Ügyész vizsgálatára alapozódott, amit az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató 2004 .
szeptember 30-án kiadott szakmai tájékoztatójában is közreadott .

Nincs alapom ezt vitatni, de szerintem a 8/1983-as rendeletből ez nem következik!
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írásbeli kérdés



Egyébként azt sem tudom, hogy utólag meg lehet-e egyértelműen állapítani a
munkaképesség megváltozásának időpontját?
Vajon megfelel-e az Alkotmánynak az 1983-as rendelet, illetve ez az új értelmezés,
amely ilyen súlyos kérdésben - akár évekre visszamenőleg - hozza hátrányos helyzetbe
a vállalkozókat?

Amennyiben jogilag minden helytálló, akkor is jogos a kérdés : ellátás nélkül
maradhatnak-e ezek az emberek?

Tisztelettel várom válaszát!

Farkas Imre
országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2005 . február 23 .
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