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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése alapján az
Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága az „egyes szociális ,
gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgy ú
törvények módosításáról” szóló T/1813. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következ ő 99. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további §-ok
számozása értelemszerűen módosul :

„99.§

Az Flt . 58. &-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki :

„(11) A rehabilitációs hozzájárulást – a 2011 . január 1-tő l 2011 . június 30-ig terjed ő
időszak tekintetében – a 42 . §-ban foglaltaktól eltérően a törvény 2010. december 31-én
hatályos 58 . § (5) bekezdés m) pontjában foglaltak figyelembevételével kell megfizetni .'

INDOKOLÁS

A megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalmát 2011 . január 1-től az Flt. 42.
§-a szabályozza . Ez szűkebb körben határozza, meg mint 177/2005 . (IX. 2 .) Korm.
rendelet azt a személyi kört, akiket megváltozott munkaképességűnek kell tekinteni .
Kimaradtak azok a munkavállalók, akik munkaképesség csökkenése illetve
egészségkárosodása nem éri el a 40%-ot, de az OOSZI, vagy az ORSZ I
szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg
más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció
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megvalósításával foglalkoztatható. Ebbe a személyi körbe (akik jelenleg
támogatásban is részesülhetnek) kb . 2000-3000 fő tartozik. A probléma a 177/2005 .
(IX.2 .) Korm. rendelet változatlanul hagyásával sem korrigálható, mert akkor
elfordulhat az a helyzet, hogy valaki után be kell fizetni a rehabilitációs hozzájárulás t
(az Flt. alapján már nem minősül MMK-nak), de támogatást továbbra is folyósítanak
utána.

Ezek az emberek január 1 . után (mivel kikerülnek a támogatotti körből) elveszítik
munkahelyüket, az utcára kerülhetnek.

A foglalkozási rehabilitációs rendszer átalakítása a jövő éve első félévében kezdődik
meg, ezzel összhangba javasoljuk, hogy ezt a kérdést az Flt. 2011 . július 1-tő l
szabályozza.

Budapest, 2010 . december 15 .

Dr. Kovács Zoltán
elnök
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