
Jelentés

Czomba Sándor és Bernáth Ildikó (Fidesz) képviselők által „Félelemkeltéssel nem lehet
új munkahelyet teremteni” címmel 1/6356. számon benyújtott interpelláció tárgyába n

folytatott bizottsági tárgyalásról és döntésrő l

Az Országgyűlés 2008. szeptember 29-ei ülésén 184 igen szavazattal, 173 nem ellenében,
13 tartózkodás mellett nem fogadta el az interpellációra Sz űcs Erika szociális és
munkaügyi miniszter által adott választ .

Az Országgyűlés elnöke az interpellációt megtárgyalásra kiadta a Foglalkoztatási é s
munkaügyi bizottságnak.

A bizottság 2008 . november 17-ei ülésén a tárgyalást lefolytatta és 10 igen, 9 ne m
szavazattal, tartózkodás nélkül meghozott döntésével javasolja a Házszabály 117 § (4)
bekezdés b .) pontja alapján javasolja

az Országgyűlés fogadja el az interpellált által kiegészített választ.

Az interpellált minisztert helyettesítő Simon Gábor államtitkár által írásban megküldött é s
szóban kiegészített válasza :

Elsősorban tisztázni szükséges, hogy ma Magyarországon nem megkerülhető kérdés a
komplex rehabilitáció és ebben nagyfokú társadalmi és szakmai egyetértés van .
A cél az, hogy az egészségkárosodott ember, aki munkavégzésre képes, vagy képess é
tehető az dolgozzon. Az újbóli munkavégzéshez, pedig a komplex ellátórendszer adjo n
meg minden segítséget.
Az elfogadott program célja, egy olyan komplex ellátórendszer kialakítása, mely biztosítj a
az egészségkárosodás miatti jövedelem-kiesések igazságos, jogosultságokkal megalapozot t
kompenzációját; lehetőséget ad a megváltozott munkaképesség („a rokkantság" )
megelőzésére, felszámolására, enyhítésére .
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Az interpelláció az egészségkárosodással, s a következményes fogyatékossággal, valamint
a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos jövedelem-kiesést kompenzáló — rég i
helytelen kifejezéssel élve rokkantsági ellátórendszert — pénzbeli és természetben i
ellátórendszereket érinti .

A fogyatékosok és a megváltozott munkaképesség űek foglalkoztatása az egyik
legfontosabb gond, nálunk nem éri el a 10 százalékot ; más országokban — az Európai Uni ó
országaiban – 30-40, olykor 50 százalékot is eléri ez az arány.

A rendszerváltást követ ően nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is az volt a
hiba, hogy a munkanélküliséget rokkantsági nyugdíjrendszerrel kezelte . Így történt ez
annak idején Angliában, Hollandiában, Franciaországban, ők azonban hamar ráébredtek, ez
nem helyes kezelési mód . Amennyiben rokkantsági nyugdíjjal kezeljük a
munkanélküliséget, akkor azzal a kellemetlen következménnyel találkozunk, hogy a
rokkantsági nyugdíj egész életre szóló juttatás .

Az Európai Unió minden régi és gyakorlatilag most már minden új országa
Magyarország kivételével – átalakította rendszerét .
Az új rendszer, szakértői vizsgálaton alapul, amely a rokkantsági nyugdíjba, vagy a
megváltozott munkaképességűek ellátásába vonulás előtt történik.

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő i Intézetben képességvizsgálatokat végeznek
annak érdekében, hogy megítéljék a rehabilitálhatóságot . Ha rehabilitálható az illető , akkor
rehabilitációs javaslatot tesznek a munkaügyi szervek számára . Ez egy teljesen új
minősítési rendszer.

Terveik szerint évente kezdetben 3 ezer, 6 ezer vagy akár 10 ezer embert is bevonnak a
rendszerbe. Jelenleg a rokkantsági nyugdíjasok, a korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok
száma körülbelül 450 ezer és évente a természetes fogyással és a komplex rehabilitációva l
ez akár 100 ezer fővel is csökkenhet .
A cél a rendszerbe bekerülést oly módon megváltoztatni, hogy lehetőség legyen a
rehabilitációra, az újbóli munkavégzésre, amellyel az egyén munkával szerzet t
jövedelemhez jut, illeszkedik a társadalmi életbe, ez az esélyegyenl őség.

Idén 70 ezer új igényt nyújtottak be, ebb ől 40 százalékot minősítettek 50-99 százalékos
megváltozott egészségkárosodottnak és ezek közül 10 százalék I-II . csoport volt, 30
százalék III . csoport és mindössze 5,5 százalékot javasoltak rehabilitációs járadékra mel y
4500-4700 embert jelent . Rehabilitációs javaslatot készítenek egyébként a 40 százaléko t
meghaladó egészségkárosodottak számára is, akik a továbbiakban rendszeres szociáli s
járadékban vagy egyéb járadékokkal rendelkeznek .

Dr. Székely Judit szakállamtitkár asszony a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásának lehet őségeiről, Európai Uniós pályázatokról adott tájékoztatást,
melyben közel 40 ezer fő távmunkahely és e-munkahely létrehozását tervezik .
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A bizottsági ülésen a vitában Bemáth Ildikó (Fidesz) továbbra is az interpellációra adot t
válasz elutasítást szorgalmazta. Véleménye szerint a megváltozott munkaképességű
emberek tömeges munkába állítására azért sincs lehetőség, mert évek óta nem növekedett a
munkahelyek száma, és az emberek - fő leg a munkájukat elveszítő 50 év felettiek – mivel
munkát nem találnak, arra törekednek, hogy legalább az interpellációban jelzett ellátásba n
részesülhessenek.

A bizottság többségi véleményének el őadója: Vécsi István (MSZP)

A kisebbségi vélemény előadója: Bernáth Ildikó (Fidesz)

Budapest, 2008 . december 5.
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