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Ifjúsági, szociális és családügyi bízott a

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1), valamint 102. §-ának (1) bekezdése alapján az Ifjúsági,
szociális és családügyi bizottság a rehabilitációs járadékról szóló T12913 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 11 . §-a a következők szerint módosul :

„11. §

W A rehabilitációs járadék folyósítására a nyugellátások és a baleseti nyugellátások
folyósítására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni (Tny. 79 . §) .

(2) A rehabilitációs járadék folyósítását 3 hónap időtartamra szüneteltetni kell, amennyiben a
rehabilitációs járadékban részesülő foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jogviszony
létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor ."

2. A törvényjavaslat 13 . §-a (1) bekezdésének h) pontja a következők szerint módosul :

[(1) Az ellátást meg kell szüntetni, hal

„h) a rehabilitációs járadékban részesülő foglalkoztatására ismételten
[ha)] a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában
[alakszerűségére vonatkozó kötelezettség, és ezzel egyidejűleg
hb) a jogviszonyra irányadó bejelentési kötelezettség
elmulasztásával] került sor ."
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3. A törvényjavaslat 13 . §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul :

„(4) A munkaügyi hatóság, illetve a bányafelügyelet a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 .
évi LXXV. törvény szerinti munkaügyi ellenőrzés keretében a[zl 11 . ~ (2) bekezdése
valamint az (1) bekezdés h) pontja szerinti jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható
határozat egy példányának megküldésével értesíti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet,
amennyiben tudomására jut, hogy a jogsértésre rehabilitációs járadékban részesülő személy
foglalkoztatásával összefüggésben került sor ."

Indokolás

Az ún. feketemunka esetén túlságosan szigorú szankció lenne az ellátás azonnali
megszüntetése. Ezért javasoljuk, hogy első esetben csupán a folyósítás 3 hónap időtartamra
kerüljön szüneteltetésre, és ezt követően, ismételt jogsértés esetén legyen a rehabílítácíós
járadék megszüntetve . Ezzel párhuzamosan szükséges a feketemunka fogalmából azon elem
kiemelése és pontosabb meghatározása, amelynek megvalósulása a munkavállaló részéről is
tartalmaz felróhatóságot .

Budapest, 2007 . június 4 .
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