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Bizottsági módosító javasla t

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a rehabilitáció s
járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló T/11285. számú
törvényjavaslathoz a bizottság az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 1 . §-ának felvezető része az alábbiak szerint módosul :

„A rehabilitációs járadékról szóló 2007 . évi LXXXIV. törvény [(a továbbiakban :
Rhjtv.)] 3 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : ”

2. A rehabilitációs járadékról szóló 2007 . évi LXXXIV. törvénynek a törvényjavaslat álta l
megállapított 3 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, ak i
a) öregségi nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összeg ű

előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban ,
baleseti rokkantsági nyugdíjban, [öregségi járadékban, munkaképtelenségi járadékban ,
növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, ]

b) bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes m űvészeti tevékenységet
folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, az országgyűlési képviselők
javadalmazásáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, polgármester öregségi
nyugdíjában vagy közszolgálati járadékában ,

c) terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleset i
táppénzben,



d) munkanélküliség esetére járó ellátásban ,
e) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozó k

egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékba n

részesül . "

3. A törvényjavaslat 2 . §-a a következők szerint módosul :

„2. § (D E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba .

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell .”

INDOKOLÁ S

A törvényjavaslat a rehabilitációs járadékról szóló 2007 . évi LXXXIV. törvény 34-ának (3)
bekezdését javasolja módosítani . E jogszabályhely rendelkezik arról, hogy mely ellátáso k
folyósítása zárja ki a rehabilitációs ellátás megállapítását . Az indítvány hatályon kívül
helyezni javasolja ezen ellátások köréb ől az özvegyi járadékot, a korbetöltés címén jár ó
özvegyi nyugdíjat, a rokkantság címén járó özvegyi nyugdíjat, valamint a hadigondozottak ,
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait, illetve a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot .

A fenti ellátások mellett indokolt az öregségi járadék, emelt összeg ű öregségi járadék, a
munkaképtelenségi járadék, az emelt összegű munkaképtelenségi járadék, és az emelt összeg ű
özvegyi járadék ellátásra vonatkozó szöveg hatályon kívül helyezése is . Ezen ellátások kifutó
jellegűek, megállapításuk a társadalombiztosításról szóló 1975 . évi II. törvény végrehajtási
rendelete, a 89/1990 (V . 1 .) MT rendelet alapján történt. Az ellátások igénybevevő i a
rehabilitációs járadékot vagy a szükséges szolgálati idő hiánya, vagy munkaképtelenségük
okán eleve nem tudják igénybe venni . Az érintettek idősebb kora miatt a rehabilitálhatóság a
munkaerő-piacra való visszavezetés érdekében megkérdőjeleződik. A gyakorlatban tehát a
rehabilitációs járadék megállapításának nem az lesz az akadálya, hogy a fenti ellátások
valamelyikében részesül az érintett, hanem az, hogy egyéb jogosultsági feltételnek nem tes z
eleget .

Indokolt azonban az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és
kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény (a címe január 1-jétől változik) szerinti
öregségi nyugdíj folyósítását a rehabilitációs járadék megállapításának kizáró feltételei köz é
felvenni . Ez a típusú nyugdíj egy kvázi előrehozott nyugdíj, így mindenképp indokolt a
szabályozás összhangja érdekében a korhatár alatti öregségi típusú nyugellátás folyósítás a
mellett a rehabilitációs járadékra való jogosultságot kizárni .

A fentieken túl a módosító indítvány technikai jellegű korrekciókat tartalmaz .

Budapest, 2009 . december 14.

Dr. Vidorné dr . Szabó
elnök
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