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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3449. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 9 . §-sal egészül ki :

(1) Az Szt.37/A.~-a (2) bekezdéséneka)pontja helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

fAz(1) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségkárosodott személynek minősül az,
aki

„a)munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy"

(2) Az Szt.37/A.§-a (3) bekezdéséneke)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

fAz(1) bekezdés b) #ontia alkalmazásában nem foglalkoztatott személvnek minősül az,
akinek esetébent

„e)a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az
egészségkárosodás mértékének változása miatt szűnt meg,"

Módosító javaslat



2. A törvényjavaslat 64. §-a az alábbiak szerint módosul :

„64. §

A Cst. 45. §-ának (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki :

[Az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi személyes adatok tarthatók nyilván .]

„i) a magasabb összegű családi pótlékban részesülő, 18. életévét betöltött jogosult

munkaképesség-csökkenése, illetve egészségkárosodása mértékére vonatkozó adat ."

3. A törvényjavaslat 68. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg [a Gyvt.]

a)a Gyvt.

[a)]

	

20. §-ának (1) bekezdésében, 20/B . §-ának (2) bekezdésében és 21 . §-ának (3)

bekezdésében a „lakóhelye" szövegrész helyébe a „lakcíme" szövegrész,

[b)] abi 103/A . §-a (1) bekezdésében a „szakterületét" szövegrész helyébe az „iskolai

végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, szakterületét" szövegrész .,

b)a Cst. 4. ~-ánakfb)alpontjában a „munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette"

szövegrész helyébe a „munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-

os mértékű egészségkárosodást szenvedett" szövegrész

lép ."

INDOKOLÁS

A rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló
2077/2007 . (V. 9 .) Korm. határozat 3 . pontja értelmében a komplex minősítés rendszerének
bevezetésével összefúggésben át kell tekinteni a munkaképesség megváltozásával összefüggő
szociális és egyéb ellátásokat, és javaslatot kell tenni összehangolt átalakításukra . A fenti
módosítás e feladatnak tesz eleget azáltal, hogy a szociális tárgyú törvényekben megjeleníti a
2008 . január 1-jétől alkalmazandó új minősítési rendszert . Ettől az időponttól kezdve a
munkaképesség-csökkenés helyett az egészségkárosodás mértékét fogja a szakértői szerv
vizsgálni .

Budapest, 2007 . szeptember 18 .
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