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Az Országgyűlés

Egészségügyi
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi

	

Költségvetési, pénzügyi
bizottságának és számvevőszéki bizottságának

aj án ása

a rehabilitációsjáradékról szóló T számú törvényjavaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága
(továbbiakban Foglalkoztatási bizottság) valamint a Költségvetési pénzügyi és
számvevőszéki bizottsága továbbiakban Költségvetési bizottság megvitatta a rehabilitációs
járadékról szóló T számon beterjesztett törvényjavaslatot továbbá az ahhoz
benyújtott T és számú módosító javaslatokat

Az Ifjúsági mint első helyen kijelölt bizottság és az Emberi jogi bizottság
június i ülésén alakítja ki állásfoglalását

Az ajánlásban használt rövidítések
Tny a jogosultsághoz szükséges szolgálati időre megállapítására és igazolására a

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI törvénynek
Ebtv A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII törvény
Mt a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII törvény
Szt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi törvény
Cst a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV törvény

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA



Dr Vidorné dr Szabó Györgyi Farkas Imre és Simon Gábor képviselő a

törvényjavaslat § a c pontja helyébe a következő rendelkezést javasolja

§ E törvény alkalmazásában

[c kereset jövedelem

ca a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX törvény a továbbiakban
Tbj § ának k pontjában meghatározott járulékalapot képező jövedelem

cb az a jövedelem illetve bevétel amely után az egyéni vállalkozó a
személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény a továbbiakban Szja tv
alapján átalányadót tételes átalányadót vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló

évi XLIII törvény alapján egyszerűsített vállalkozói adót fizet valamint

cc az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX
törvény szerinti ekho alapja amely után a magánszemély százalék ekhót fizet;j

c kereset jövedelem az a járulékalapot képező jövedelem illetve az a járulékalap

amely után a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX törvény a továbbiakban Tbj alapján a
járulékfizetési felső határ figyelmen kívül hagyásával nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség
áll fenn ide értve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi XX
törvény szerinti azon ekhoalapot is amely után a magányszemély százalékos ekhot fizet

Megjegyzés A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ zárójel közé téve az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a nem támogatja megjegyzést használja ott a
módosító javaslat ajelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat § ainak illetve a § ok bekezdéseinek számozására
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében hivatkozásában az erre történő külön utalás nélkül is

A Házszabály § bekezdés b pontja szerinti a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ §
bekezdésére ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett § ára
vonatkozik és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ § bekezdésében foglaltakkal

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni

Azokat a módosító javaslatokat amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé



T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja
a Költségvetési biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egvetért

orsos

§ törvény alkalmazásában

d rehabilitáció külön jogszabályban meghatározott orvosi foglalkoztatási szociális
képzési és egyéb tevékenységek komplex rendszere amelynek célja az egészségkárosodást
szenvedett személy [szakmai] munkaképességének biztosítása

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

orsos József Hirt Ferenc dr Iván László Ékes József ernáth Ildikó
dr Mátrai Márta zomba Sándor és dr Heintz Tamás képviselő a törvényjavaslat

§ e pontjának a következő módosítását javasolja

§ törvény alkalmazásában

e [szakmai] munkaképesség a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző
munkakörben illetve a képzettségnek valamint megmaradt képességének megfelelő más
munkakörben való foglalkoztatásra való alkalmasság

T sz



Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosító javaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Farkas Imre dr Vidorné dr Szabó Györgyi éki Gabriella ér Zsuzsanna és
dr Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat § át új f ponttal javasolja
kiegészíteni

§ törvény alkalmazásában

e szakmai munkaképesség a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző
munkakörben illetve a képzettségnek megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra való
alkalmassági

f megfelelő munkahely amely megfelel a rehabilitációs járadékban részesülő személy
képzettségének képességének egészségi állapotának

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

orsos József dr Iván László Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc Soltész
Miklós dr Mátrai Márta dr Puskás Tivadar dr Horváth Zsolt dr Heintz Tamás
László Tamás és zomba Sándor képviselő a törvényjavaslat § át új f ponttal javasolja
kiegészíteni

§ törvény alkalmazásában

f rehabilitációs megállapodás az Állami Foglalkoztatási Szolgálat és a
rehabilitációs járadékban részesülő szerződése arról hogy milyen lépéseket kell megtennie az
ellátottnak annak érdekében hogy ismét munkát tudjon végezni és ehhez milyen segítséget
kap megállapodás a rehabilitációs járadék folyósításának időtartamára szól de közös akarattal
többször módosítható

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

T sz



6 Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc Soltész Miklós dr Mátrai Márta és
orsos József képviselő a törvényjavaslat § bekezdése a pontja ab alpontjának

a következő módosítását javasolja

§ Rehabilitációs járadékra az jogosult aki

a százalékos egészségkárosodást szenvedett és ezzel összefüggésben a
jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében illetve a képzettségének
megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és

aa kereső tevékenységet nem folytat vagy

ab a keresete jövedelme legalább százalékkal alacsonyabb az
egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi
átlagánál ha egészségkárosodása egy éven belül következett be eKy éven túl történő
egészségkárosodás esetén pedig a vele azonos munkakörben dolgozók jelenlegi átlag fizetése
az irányadót és

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Vas János képviselő a törvényjavaslat § bekezdése a pontja
ab alpontjának és b pontjának a következő módosítását javasolja

§ Rehabilitációs járadékra az jogosult aki

a százalékos egészségkárosodást szenvedett és ezzel összefüggésben a
jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében illetve a képzettségének
megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és

aa kereső tevékenységet nem folytat vagy

ab a keresete jövedelme legalább százalékkal alacsonyabb az
egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi
átlagánál [és] továbbá

b rehabilitálható [valamint] és

c az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért



r Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat § bekezdése c pontjának
a következő módosításátjavasolja

§ Rehabilitációs járadékra az jogosult aki

c az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte és még nem töltötte be a
rá nézve irányadó öregségi vagy szolgálati nyugdíjra jogosító kor előtti évnek megfelelő
életkort

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

éki Gabriella és orsos József képviselő a törvényjavaslat § bekezdésének
az elhagyását j avasolja

[ Rehabilitációs járadék nem állapítható meg annak aki egészségkárosodását
szándékosan okozta ]

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz támogatja

az lőterjesztő képviselője
a Foglalkoztatási biz ülésé nem ért egyet
a Költségvetési biz ülésén egyetért

Nagy László képviselő a törvényjavaslat § bekezdése d pontjának
a következő módosítását javasolja

Rehabilitációs járadékra nem jogosult az aki

d az Flt alapján folyósított pénzbeli ellátásban vagy az évi törvény szerinti
rendszeres szociális ellátásban

részesül

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását



módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője
az gészségügyi bíz ülésén egyetért
a Foglalkoztatási és a Költségvetési biz ülésén nem ért egyet

r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslat § át új bekezdéssel javasolja kiegészíteni

z Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézet feladatait e törvény
melléklete tartalmazza

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslat § át új bekezdéssel javasolja kiegészíteni

komplex rehabilitációs szakértő rendszer feladatait e törvény melléklete
tartalmazza

T sz
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Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslat § át új bekezdéssel javasolja kiegészíteni

rehabilitáció során alkalmazható a megállapodásban rögzítethető támogatásokat
és szolgáltatásokat e törvény melléklete tartalmazza

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

zomba Sándor képviselő a törvényjavaslat § bekezdésének a következő
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja

rehabilitációs járadéknak az bekezdés szerint megállapított összegét

j [ ] % kal csökkenteni kell ha kereső tevékenység folytatása esetén a
rehabilitációs járadékban részesülő egymást követő hónapra vonatkozó

b kal csökkenteni kell ha kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs
járadékban részesülő egymást követő hónapra vonatkozó

c kal csökkenteni kell ha kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs
járadékban részesülő egymást követő hónapra vonatkozó

a személyi jövedelemadóval és a Tny § a bekezdésének a pontja szerinti
járulékokkal csökkentett keresetének jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági
nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének százalékát illetve annak a
megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét

T sz
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Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc Soltész Miklós dr Mátrai Márta és
orsos József képviselő a törvényjavaslat § bekezdésének a kővetkező módosítását

javasolja

rehabilitációs járadéknak az bekezdés szerint megállapított összegét
kal csökkenteni kell ha kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban
részesülő [ egymást követő hónapra vonatkozó a személyi jövedelemadóval és a Tny

§ a bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett keresetének
jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset
ősszegének százalékát illetve annak a megállapítást követően a rendszeres
nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatia
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslat § bekezdésének a következő módosítását javasolja

rehabilitációs járadéknak az bekezdés szerint megállapított összegét
kal csökkenteni kell ha kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban
részesülő egymást követő hónapra vonatkozó a személyi jövedelemadóval és a Tny §
a bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett keresetének jövedelmének
havi átlaga meghaladja [a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset
összegének százalékát illetve annak a megállapítást követően a rendszeres
nyugdíjemelés ek mértékével növelt] az előző évi KSH által kimutatott nemzeti
átlagkereset összegét

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



Farkas Imre Jauernik István és dr Vidorné dr Szabó Györgyi képviselő a
törvényjavaslat § bekezdésének a következő módosítását javasolja

rehabilitációs járadéknak az bekezdés szerint megállapított összegét
kal csökkenteni kell ha kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban
részesülő egymást követő hónapra vonatkozó a személyi jövedelemadóval és a Tny §
a bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett keresetének jövedelmének
havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének
százalékát illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével
növelt összegét zen körülmények fennállása esetén kal kell csökkenteni a
rehabilitációs járadék összegét amennyiben keresetének jövedelemének havi átlaga a
csökkentés után nem éri el a minimálbér kétszeresét

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

orsos József dr Iván László Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta dr Puskás Tivadar László Tamás zomba Sándor
dr Horváth Zsolt és dr Heintz Tamás képviselő a törvényjavaslat § bekezdésének
a kővetkező módosítását javasolja

rehabilitációs járadékra való jogosultság elbírálásához az igénylő köteles a
személyi jövedelemadóról szóló évi XVII törvény szerinti adóköteles keresetéről
jövedelméről nyilatkozni azt igazolni nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére
ellenőrzés céljából az állami adóhatóság napon belül közli a § bekezdésének ab
alpontjában meghatározott időtartamra vonatkozóan az igénylő keresetére jövedelmére
vonatkozó adatokat

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat § bekezdését új d ponttal
javasolja kiegészíteni

Visszavonva a Költségvetési bizottság ülésén
Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását



Farkas Imre dr Vidorasé dr Szabó Györgyi éki Gabriella ér Zsuzsanna
és dr Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat § és bekezdéseinek
a következő módosítását javasolja

rehabilitációs járadék megállapítása esetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
határozatában felhívja a járadékban részesülőt az együttműködési kötelezettség teljesítésére
egyben tájékoztatja az együttműködési kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről

rehabilitációs járadékban részesülő a határozat és az alapjául szolgáló szakvélemény
bemutatásával a határozat kézbesítésétől számított [ ] munkanapon belül megkeresi az
állami foglalkoztatási szervet a rehabilitációs megállapodás megkötése érdekében

rehabilitációs járadék megállapítása esetén a megállapító nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv a határozat meghozataláról és annak jogerőre emelkedéséről haladéktalanul
értesíti az állami foglalkoztatási szervet z állami foglalkoztatási szerv legkésőbb a jogerőre
emelkedésről szóló értesítést követő [ ] napon belül elkészíti és a rehabílítácíós járadékra
jogosulttal ismerteti a rehabilitációs megállapodásra tettjavaslatát

mennyiben a rehabilitációs megállapodás az állami foglalkoztatási szervnek a
bekezdésben foglaltak szerinti javaslattételét követő [ ] napon belül nem kerül

megkötésre az állami foglalkoztatási szerv kezdeményezi a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv felé ajáradéknak a § bekezdésének g pontjában meghatározottak alapján történő
megszüntetését

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc Soltész Miklós dr Mátrai Márta
dr Puskás Tivadar és orsos József képviselő a törvényjavaslat § bekezdésének
a következő módosítását javasolja

mennyiben a rehabilitációs járadékban részesülő kereső tevékenységet folytat
akkor rehabilitációját elsősorban ennek keretében kell megkísérelni nnek érdekében az
állami foglalkoztatási szerv megkeresi a foglalkoztatót foglalkoztató a megkeresést követő

munkanapon belül köteles konzultációt folytatni a rehabilitációs intézkedések
lehetőségéről Ha a foglalkoztató a szükséges rehabilitációs intézkedéseket vállalja akkor a
rehabilitációs megállapodást ennek alapulvételével kell megkötni mennyiben a
foglalkoztató nem kap támogatást a üM PM együttes rendelet alapján akkor a
rehabilitációs szerződés időtartalma alatt járulékkedvezménybe kell részesíteni az első évben

a második évben a harmadik évben pedig erejéig ajárulékfizetési kötelezettségek
alól

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



Simon Gábor Rózsa ndre és Nagy László képviselő a törvényjavaslat §
bekezdésének a következő módosítását javasolja

rehabilitációs járadék igénybejelentésre a megszűnést megszüntetést követő
hónap elteltével ismételten megállapítható abban az esetben ha a jogosultsági feltételek
fennállnak kizáró feltétel nem áll fenn és a rehabilitációs szakértői szerv szakvéleménye
alapján az igénylőnek az egészségi állapotában [tartós rosszabbodás illetve más a
jogosultságot érintő egyéb feltételben] lényeges változás következett be [
megszüntetéstől számított hónapon belül nem lehet a rehabilitációs járadékot
ismételten megállapítani ha a megszüntetésre a § bekezdésének g h pontjaiban
meghatározott ok miatt került sor ]

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

r Vidorné dr Szabó Györgyi éki Gabriella Farkas Imre dr Juhászné
Lévai Katalin és ér Zsuzsanna képviselő a törvényjavaslat § bekezdésének a
következő módosítását javasolja

rehabilitációs járadék igénybejelentésre a megszüntetést követően [ hónap
elteltével] ismételten megállapítható abban az esetben ha a jogosultsági feltételek fennállnak
kizáró feltétel nem áll fenn[ és az igénylőnek az egészségi állapotában tartós
rosszabbodás illetve más a jogosultságot érintő egyéb feltételben lényeges változás
következett be] megszüntetéstől számított [ ] hónapon belül nem lehet a
rehabilitációs járadékot ismételten megállapítani ha a megszüntetésre a §
bekezdésének g h pontjaiban meghatározott ok miatt került sor

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



r Vidorné dr Szabó Györgyi és Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat
§ át megelőző címnek a következő módosítását javasolja

z ellátás megszűnése megszüntetése

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás és pontjában

ismertetett javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

r Vidorné dr Szabó Györgyi és Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat
§ bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja

§ z ellátás[t] megszűnik illetve azt meg kell szüntetni ha

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás és pontjában

ismertetett javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítóiavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat §
bekezdése d pontjának a következő módosítását javasolja

§ z ellátást meg kell szüntetni hal

d a rehabilitációs járadékban részesülő három naptári hónapot meghaladóan[
egybefüggően] külföldön tartózkodik

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



zomba Sándor képviselő a törvényjavaslat § bekezdése e pontjának
a következő módosítását javasolja

§ z ellátást meg kell szüntetni hal

e kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülő [ ]
egymást követő hónapra vonatkozó a személyi jövedelemadóval és a Tny § a
bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett keresetének jövedelmének havi
átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének
százalékát illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével
növelt összegét

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat § bekezdése
e pontjának a következő módosítását javasolja

§ z ellátást meg kell szüntetni hal

e kereső tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülő
egymást követő hónapra vonatkozó a személyi jövedelemadóval és a Tny § a
bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett keresetének jövedelmének havi
átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének
százalékát százalékát amennyiben keresetének jövedelemének átlaga a csökkentés után nem
éri el a minimálbér kétszeresét illetve annak a megállapítást követően a rendszeres
nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

T sz



Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc Soltész Miklós dr Mátrai Márta
dr Puskás Tivadar és orsos József képviselő a törvényjavaslat § bekezdése h
pontjának az elhagyását javasolja

§ z ellátást meg kell szüntetni hal

g a rehabilitációs járadékban részesülő az együttműködési kötelezettségét illetve a
rehabilitációs megállapodásban foglalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti[
vagy

h a rehabilitációs járadékban részesülő foglalkoztatására

ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges
jognyilatkozat alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

hb a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor]

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Vidorné dr Szabó Györgyi Farkas Imre dr Juhászné Lévai Katalin és
ér Zsuzsanna képviselő a törvényjavaslat § bekezdése h pontja ha hb

alpontjainak az elhagyását javasolja

§ z ellátást meg kell szüntetni hal

h a rehabilitációs járadékban részesülő foglalkoztatására

[ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges
jognyilatkozat alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

hb ] a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



r Vidorné dr Szabó Györgyi és Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat
§ bekezdésének a következő módosítását javasolja

rehabilitációs járadéknak az bekezdés a és c pontja szerinti megszűnéséről
nem kell határozatot hozni rehabilitációs járadékot az bekezdés [a b d és g h
pontjaiban meghatározott esetben a megszüntetési ok megállapítását követő hónap első
napjától kell megszüntetni

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás és pontjában
ismertetett javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosító javaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

r Vidorné dr Szabó Györgyi éki Gabriella ér Zsuzsanna és
dr Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében a Tny

fejezete á § bekezdésének és á G § bekezdésének a következő módosítását
javasolja

Tny III fejezete a következő címmel és á G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

á §

rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha a nyugdíjas már nem rokkant
vagy az Rjty § ának b pontja szerinti kereső tevékenység folytatása esetén a á §
bekezdésének ab pontja szerinti nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó a
személyi jövedelemadóval és a § bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal
csökkentett keresetének jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját
képező havi átlagkereset [összegének nyolcvan százalékát] összegét illetve annak a
megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét

T sz



baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

G §

baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha a nyugdíjas
túlnyomóan üzemi baleset foglalkozási megbetegedés vagy szilikózis aszbesztózis
következtében kialakult egészségkárosodás miatt már nem minősül rokkantnak vagy az Rjty

§ ának b pontja szerinti kereső tevékenység folytatása esetén a § bekezdésének
ab alpontja szerinti rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó a személyi
jövedelemadóval és a § bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett
keresetének jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi
átlagkereset [összegének nyolcvan százalékát] összegét illetve annak a megállapítást
követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Farkas Imre és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat
bekezdésében a Tny fejezete § bekezdésének és G

bekezdésének a következő módosításátjavasolja

Tny fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

§

rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha a nyugdíjas már nem
rokkant vagy az Rjty § ának b pontja szerinti kereső tevékenység folytatása esetén a

§ bekezdésének ab pontja szerinti nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó
a személyi jövedelemadóval és a § bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal

csökkentett keresetének jövedelmének havi átlaga meghaladj a a rokkantsági nyugdíj alapját
képező havi átlagkereset összegének [nyolcvan] százalékát százalékát amennyiben
keresetének jövedelemének átlaga a csökkentés után nem éri el a minimálbér kétszeresét
illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével növelt
összegét



baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

G §

baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha a nyugdíjas
túlnyomóan üzemi baleset foglalkozási megbetegedés vagy szilikózis aszbesztózis
következtében kialakult egészségkárosodás miatt már nem minősül rokkantnak vagy az Rjty

§ ának b pontja szerinti kereső tevékenység folytatása esetén a § bekezdésének
ab alpontja szerinti rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó a személyi
jövedelemadóval és a § bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett
keresetének jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi
átlagkereset összegének [nyolcvan] százalékát százalékát amennyiben keresetének
jövedelemének átlaga a csökkentés után nem éri el a minimálbér kétszeresét illetve annak a
megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosító javaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Vidorné dr Szabó Györgyi és Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat
§ bekezdésében a Tny fejezete § bekezdésének a következő

módosítását javasolja

Tny fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

§

rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha a nyugdíjas már nem rokkant
vagy az Rjty § ának b pontja szerinti kereső tevékenység folytatása esetén a §
bekezdésének ab pontja szerinti nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó a
személyi jövedelemadóval és a § bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal
csökkentett keresetének jövedelmének havi átlaga meghaladj a a rokkantsági nyugdíj alapját
képező havi átlagkereset összegének nyolcvan százalékát illetve annak a megállapítást
követően a rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét kereset jövedelem
vizsgálata céljából az Rjty ~ ának bekezdésében foglaltakat a rokkantsági nyugdíjas
esetében is alkalmazni kell

T sz



módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja
a Költségvetési biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében a Tny fejezete §

bekezdésének az elhagyását javasolja

Tny fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

§

[ rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha az ellátásban részesülő
foglalkoztatására

a a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

b a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor ]

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalnlag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T í számú módosító javaslat
indokolását

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet



éki Gabriella dr Juhászné Lévai Katalin és dr Vidorné dr Szabó Györgyi
képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében a Tny fejezete §

bekezdéseinek az elhagyását javasolja

Tny III fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

§

[ rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha az ellátásban részesülő
foglalkoztatására

a a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

b a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor

munkaügyi hatóság illetve a bányafelügyelet a munkaügyi ellenőrzésről
szóló évi LXXV törvény szerinti munkaügyi ellenőrzés keretében a bekezdés
szerinti jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozat egy példányának
megküldésével értesíti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet amennyiben tudomására
jut hogy a jogsértésre a rokkantsági nyugdíjban részesülő személy foglalkoztatásával
összefüggésben került sor ]

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosító javaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

T sz



r Vidorné dr Szabó Györgyi Farkas Imre dr Juhászné Lévai Katalin és
ér Zsuzsanna képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében a Tny fejezete

§ bekezdése és G § bekezdése a pontjának a következő módosítását
javasolja

Tny III fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

§

rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha az ellátásban részesülő
foglalkoztatására

[a a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

b ] a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor

baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

G §

baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha az ellátásban
részesülő foglalkoztatására

[a a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

b ] ajogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

T sz



éki Gabriella és dr Vidorasé dr Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat
§ bekezdésében a Tny fejezete § bekezdésének a következő

módosítását javasolja

Tny fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

§

rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szolgálati idő tartamától függetlenül
feléled ha a jogosultság egyéb feltételei a nyugdíj megszűntetése után [öt éven belül] újra
bekövetkeznek jogosultat a nyugdíj megszüntetését követő emelések kiegészítések is
megilletik

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Simon Gábor Rózsa ndre és Nagy László képviselő a törvényjavaslat §
bekezdésében a Tny fejezete § bekezdésének a következő módosítását

javasolja

Tny III fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

§

rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szolgálati idő tartamától függetlenül
feléled ha a jogosultság egyéb feltételei a nyugdíj megszüntetése után öt éven belül újra
bekövetkeznek jogosultat a nyugdíj megszüntetését követő emelések kiegészítések is
megilletik bekezdésben meghatározottak szerinti megszüntetés esetén a feléledésre
legkorábban a megszüntetést követő hat hónap elteltével kerülhet sor

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását



módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője
a Foglalkoztatási biz ülésén egyetért
a Költségvetési biz ülésén nem ért egyet

r Vidorné dr Szabó Györgyi és Simon Gábor képviselő a törvényjavaslat
§ bekezdésében a Tny fejezete G § bekezdésének a következő

módosítását javasolja

Tny III fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

G §

baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha a nyugdíjas
túlnyomóan üzemi baleset foglalkozási megbetegedés vagy szilikózis aszbesztózis
következtében kialakult egészségkárosodás miatt már nem minősül rokkantnak vagy az Rjty

§ ának b pontja szerinti kereső tevékenység folytatása esetén a § bekezdésének
ab alpontja szerinti rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó a személyi
jövedelemadóval és a § bekezdésének a pontja szerinti járulékokkal csökkentett
keresetének jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi
átlagkereset összegének nyolcvan százalékát illetve annak a megállapítást követően a
rendszeres nyugdíjemelés ek mértékével növelt összegét kereset jövedelem vizsgálata
céljából az Rjty ának bekezdésében foglaltakat a baleseti rokkantsági nyugdíjas
esetében is alkalmazni kell

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javarlattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja
a Költségvetési biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért



r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében a Tny fejezete G §

bekezdéseinek az elhagyását javasolja

Tny fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

G §

[ baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha az ellátásban
részesülő foglalkoztatására

a a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

b a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor ]

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

éki Gabriella dr Juhászné Lévai Katalin és dr Vidorné dr Szabó Györgyi
képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében a Tny fejezete G §

bekezdéseinek az elhagyását javasolja

Tny fejezete a következő címmel és G § sal egészül ki

ím

december ét követő időponttól megállapításra kerülő
rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj

T sz



baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnése és feléledése

G §

[ baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik ha az ellátásban
részesülő foglalkoztatására

a a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerűségére vonatkozó kötelezettség és ezzel egyidejűleg

b a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség

elmulasztásával került sor

munkaügyi hatóság illetve a bányafelügyelet a munkaügyi ellenőrzésről
szóló évi LXXV törvény szerinti munkaügyi ellenőrzés keretében a bekezdés
szerinti jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozat egy példányának
megküldésével értesíti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet amennyiben tudomására
jut hogy a jogsértésre a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy
foglalkoztatásával összefüggésben került sor ]

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért eKyet

Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat § bekezdésében az bty
§ bekezdésének a következő módosítását javasolja

z bty § ának helyébe a következő rendelkezés lép

§ baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta egészségkárosodás
fokától függ z egészségkárosodás fokának megfelelően

a az baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása százalék

b a baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása százalék

c a baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása százalék

d a baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása [ százalék vagy
afelett van] százalékot meghaladó mértékű

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását



módosítójavaslatot tal a Költségvetési biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

r Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében az bty
§ bekezdésének a következő módosítását javasolja

z bty § ának helyébe a következő rendelkezés lép

§ baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta egészségkárosodás
fokától függ z egészségkárosodás fokának megfelelően

a az baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása százalék
közötti[ ]

b a baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása százalék
közötti[ ]i

c a baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása százalék
közötti[ ]i

d a baleseti fokozatba tartozik az akinek az egészségkárosodása [ százalék vagy
afelett van] a százalékot meghaladó mértékű

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc Soltész Miklós dr Mátrai Márta
orsos József és dr Horváth Zsolt képviselő a törvényjavaslat § bekezdésében az

Mt § bekezdése g pontjának a következő módosítását javasolja

z Mt § ának bekezdése a következő g ponttal egészül ki

[ munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az
alábbiakban meghatározott időtartam alatt ]

g a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a
keresőképtelenség [teljes] megszűnését követő napig illetve ismételt betegállomány
esetén ha hat hóna átla ában a keresőképes napok számát nem haladja meg a
keresőképtelen napok száma

[[időtartama ]]

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását



módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatta
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Vidorné dr Szabó Györgyi Farkas Imre és Simon Gábor képviselő a
törvényjavaslat § bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja

§ [ z Szjaj tv ] személyi jövedelemadóról szóló évi XVII törvény
a továbbiakban Szja tv § a pontjának a pontja helyébe a következő rendelkezés
lép

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatta
a Költségvetési biz támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

zomba Sándor valamint orsos József dr Iván László zomba Sándor
dr Heintz Tamás Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc Soltész Miklós dr Mátrai
Márta dr Puskás Tivadar dr Horváth Zsolt és László Tamás képviselő a
törvényjavaslat § át új bekezdéssel az Szt § bekezdése b pontját érintően
javasolja ki kiegészíteni

z Szt § a bekezdésének b pontig helyébe a következő rendelkezés lép

[ törvény alkalmazásában]

b vagyon ha e törvény másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan jármű
továbbá vagyoni értékű jog amelynek

ba külön külön számított forgalmi értéke illetőleg összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét vagy

bb együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének aszázhúszszorosát

meghaladja azzal hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik az a vagyoni értékű jog amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

T sz



Indokolás Lásd a T számú és a T számú
módosító javaslat indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogat] a

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Simon Gábor Rózsa ndre és Nagy László képviselő a törvényjavaslat §
bekezdésének a következő módosítását javasolja

december én rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő
személyeknél [december ét követően] január jétől a nyugellátás megszüntetésére
a Tny nek az e törvény § ával megállapított § a bekezdésében valamint G
§ a bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője egyetért

r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslatot új melléklettel javasolja kiegészíteni

Melléklet a évi törvényhez

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

a z Intézet feladatai

minősíti véleményezi az egészségkárosodás a fogyatékosság mértékét és fellegét a
megváltozott munkaképességet a rehabilitálhatóságot

komplex rehabilitációs javaslatot dolgoz ki

véleményezi a rászorultságot egyes nagyértékű és tartós szociális ellátásokra

bizonyos tevékenységekre való alkalmasságot állapít meg illetve véleményez p
gépiárművezetés

módszertani oktatási feladatokat lát el a saiát szakemberei és a kapcsolódó hálózatok
szakemberei számára



b minősítéshez „a funkcióképesség fogyatékosság és egészség nemzetközi
osztályozása FNO című az gészségügyi Világszervezet által kidobozott rendszert illetve
az erre épülő Irányelvek a funkcióképesség a fogyatékosság és a megváltozott
munkaképesség orvosszakértői véleményezéséhez c ben Magyarországon
kidolgozott szabályokat kell alkalmazni

c rehabilitációs járadékhoz tartozó szakértői munka kétszintű egyéni szakértői és
bizottsági rendszerre épül működését eli órásait kormányrendelet szabályozza
körültekintő szakértői vélemény és a bizottság komplex összetétele biztosítsa hogy átfogó az
egyén egészségi állapotát lehetőségeit életkörülményeit képességeit felkészültségét és
készségeit sokoldalúan mérlegelő vélemény és rehabilitációs javaslat készül bizottság
tagjai a vizsgálati jogcímétől függően orvosszakértők foglalkozás egészségügyi orvosok
rehabilitációs orvosok munkaügyi ápolási szociális és egyéb a véleményezett jogcímnek
megfelelő szakemberek

d z igénybejelentés az ellátást nyújtó szervnél történik amelynek kérésére az Intézet
komplex a szervezet funkcionális állapotának ősszervezeti egészségkárosodásának a
minősítését a rehabilitációs esélyeknek az értékelését a rehabilitációs javaslatokat
tartalmazó dokumentumot készít zt eljuttatja az ONyF és az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat megfelelő szervezetének

hhez megfelelő információkra van szükség amelynek körét az információnyújtás
módját kormányrendelet tartalmazza

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslatot új melléklettel javasolja kiegészíteni

Melléklet a évi törvényhez

Komplex rehabilitációs szakértői rendszer

rehabilitációs járadékban részesülő sikeres rehabilitációjának feltétele hogy
komplex rehabilitációs szakértői rendszer kiépítésével

a betegségek sérülések rendellenességek következtében kialakuló
egészségkárosodások fogyatékosságok megváltozott munkaképesség és egyéb képességek
szakértői véleményezése egységes szakmai elvek és módszertan alapión történjen



a vizsgálatok nem az elveszett hanem a megmaradt a fejleszthető képességekre a
szakmai munkaképesség változására a rehabilitációs esélyekre koncentráljanak és ezzel
megalapozzák a megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok munkaerőpiaca
visszatérését

az igénylők állapotának az ellátások jogosultságának objektívebb sokoldalúbb
reálisabb értékelésével az ellátások működése is hatékonyabb és igazságosabb legyen

Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett
javaslattal

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal az gészségügyi biz nem támogatja
a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

r Iván László orsos József Ékes József ernáth Ildikó Hirt Ferenc
Soltész Miklós dr Mátrai Márta zomba Sándor dr Heintz Tamás és László Tamás
képviselő a törvényjavaslatot új melléklettel javasolja kiegészíteni

Melléklet a évi törvényhez

rehabilitációs járadékban részesülő személvek foglalkoztatását elősegítő támogatások és
szolgáltatások

Képzési támogatásként megtéríthető a tanfolyam díja továbbá az utazáshoz
szálláshoz és étkezéshez kapcsolódó költségek

Vállalkozóvá válás ösztönzéseként millió forint összegű visszatérítendő vagy
vissza nem térítendő támogatás nyújtható annak a rehabilitációs járadékban részesülő
személynek aki önmaga foglalkoztatását egyéni vagy társas vállalkozás keretében kívánja
biztosítani

értámogatás állapítható meg annak a munkaadónak amely rehabilitációs
járadékban részesülő személy legalább hónapig történő foglalkoztatására vállal
kötelezettséget támogatás a munkabér és járulékai együttes összegének áig terjedhet
és a foglalkoztatási törvény hatálya alá tartozó támogatás esetén legfeljebb egy évig a fejezeti
kezelési előirányzatból nyújtható támogatás igénylése esetén pedig legfeljebb három évig
folyósítható z alatt az időszak alatt ugyanis általában a munkavállaló megtalálja helyét a
munka világában mennyiben egészségi állapota változik felgyógyulása esetén támogatás
nélkül is munkahel et találhat ne atív irón ' változást követően edi • fo lalkozási
rehabilitációhoz nyújtható bértámogatással segíthető további foglalkoztatása

T sz



bértámogatás körébe tartozik a munkatapasztalat szerzés a munkakipróbálás
támogatása is

Költségkompenzációs támogatásban részesülhet a kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező
munkáltató és rehabilitációs költségtámogatás mellett foglalkoztathatja a rehabilitációs
járadékban részesülő személyt az a foglalkoztató amely védett szervezeti szerződést kötött

T sz
Megjegyzés z a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás pontjában ismertetett

javarlattal

udapest május

Indokolás Lásd a T számú módosító javaslat
indokolását

módosítójavaslatot tal a Foglalkoztatási biz egyharmada sem támogatja
a Költségvetési biz nem támogatja

az lőterjesztő képviselője nem ért egyet

Ósszeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

r Kökény Mihály s k
az gészségügyi
bizottság elnöke

Simon Gábor s k Varga Mihály s k
a Foglalkoztatási és munkaügyi a Költségvetési pénzügyi

bizottság elnöke és számvevőszéki bizottság elnöke
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