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Érkezett: 2009 NOV 18.
2009. évi	 törvény

a rehabilitációs járadékról szóló 2007 . évi LXXXIV. törvény módosításáró l

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

„(3) Rehabilitációs járadékra nem jogosult az, ak i
a) öregségi nyugdíjban, el őrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű

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 művészeti tevékenységet
folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, polgármester öregség i
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 dolgozók

egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban .”

2.* E törvény 2010 . január 1-jén lép hatályba .

INDOKOLÁS

A szociális ellátórendszerben gyakran előfordul, hogy a párhuzamos folyósítás tilalma miat t
lehetetlen élethelyzetek alakulnak ki . Ha például valakiről, aki rokkant nyugdíjas volt, a
felülvizsgálat során megállapítják, hogy rehabilitálható, nem kaphat rehabilitációs járadékot ,
csak azért, mert neki özvegyi nyugdíjra is van jogosultsága . Egy gyermekét özvegyen nevelő
anya tehát, aki a felülvizsgálatig saját jogon rokkant nyugdíjat, hozzátartozóként özvegy i
nyugdíjat kapott, mivel rehabilitálhatónak ítélték, elveszíti a rokkant nyugdíját, de ne m
jogosult rehabilitációs járadékra, mert özvegyi nyugdíjat kap .

El kell különíteni a hozzátartozó jogán megillető jogosultságot a saját jogon megillető
jogosultságtól, az állampolgárt a hozzátartozó jogán megillető jogosultság nem zárhatja ki
saját jogán megillető jogosultságtól .

Budapest, 2009 . november 18 .

Béki Gabriella
SZDSZ



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten – a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján – benyújtom a rehabilitáció s
járadékról szóló 2007 . évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit bemutató indokolását

mellékelten csatolom.

Budapest, 2009 . november 18 .

Béki Gabriell a
SZDSZ
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