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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak,

	

Érkezett : 2011 NOV 3 0.
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján a megváltozot t
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000 .
számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

nyújtjuk be :

I. A törvényjavaslat 13 .§-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A rokkantási ellátást meg kell szüntetni, illetve az e jogszabályban meghatározott
esetekben folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátásban részesül ő”

II. A törvényjavaslat 13 . § (2) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint változik :

„d) [keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követ ő hónapra vonatkozó havi
átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát,] A rokkantsági ellátás folyósítását
szüneteltetni kell az alábbi feltételek megvalósulásának id őpontjától kezdődően, a feltételek
fennállásának időpontjáig, ha

da) e jogszabály 12 . § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, rokkantsági ellátásba n
részesülő 	 személy,	 rendszeres	 —	 legalább	 12	 havi	 egybefüggő 	 időszakban	 -
keresőtevékenységet folytat és bruttó átlag jövedelme, 12 egymást követ ő hónap jövedelme
alapján számítva meghaladja az időszakra irányadó minimálbér összegének 250 %-át .,

db) e jogszabály 12 . § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott, ellátásban részesül ő
személy, rendszeres — legalább 12 havi egybefüggő időszakban - keresőtevékenységet folytat
és bruttó átlag jövedelme, 12 egymást követő hónap jövedelme alapján számítva meghaladj a
az időszakra irányadó minimálbér összegének 300 %-át ,

dc) Az ellátás folyósítására vonatkozó szüneteltetés feltételeinek megsz űnését követő hónap
első napfától, az ellátást, a szüneteltetés kezdő időpontfában érvényes összegben, a jogosul t
által a folyósító szervhez benyújtott írásos kérelem alapján, tovább kell folyósítani .”
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Indoklás

Alapvetően indokolatlannak és rehabilitáció ellenesnek tartjuk a rokkantsági ellátás mellet t
szerezhető jövedelem bármiféle korlátozását, éppen a rokkantsági ellátáso k
hátránykompenzációs jellegére tekintettel .
Sem költségvetési, sem egyéb társadalmi érdek nem indokolja, a rokkantsági ellátás mellet t
végezhető jövedelemszerző tevékenység korlátozását .
A jelen, a nyugat európai fejlett társadalmakhoz képest elmaradottabb gondolkodás ú
magyarországi társadalmi tudat figyelembevételével azonban elfogadjuk a rokkantság i
ellátások mellett szerezhet ő jövedelmek ésszerű, sem az ellátottak, sem az államháztartá s
érdekeit nem sértő korlátozásának szándékát .
A törvénytervezetben szereplő, nagymértékű jövedelemkorlátozás bevezetése mellett
azonban, sem morális, sem gazdasági érvek nem szólnak, bevezetése ésszer űtlen és
célszerűtlen, az államháztartás és az egyén számára is kifejezetten hátrányos .
A tervezett korlátozás diszkriminatív és az államháztartás érdekeivel is ellentétes az
alábbiakra tekintettel :

Az eredeti törvénytervezet negatív hatásai :
Az önkéntes, különleges erőfeszítések árán megvalósított ön-rehabilitáció ellen hat a
tervezett nagymértékű jövedelemkorlátozás .
Ösztönzi az ellátásban részesülő személyt és az őt foglalkoztató munkavállalót a
legalább részben történő „fekete foglalkoztatásra” – hiszen már egy 4 órás
részmunkaidőben történő legális foglalkoztatási jogviszonnyal kezelhető a munkáltató
foglalkoztatási kötelezettségének teljesítése, amely alapján mentesül a rehabilitáció s
hozzájárulás megfizetése alól, ugyanakkor az ellátásban részesül ő személy pedi g
mentesül a „fekete foglalkoztatás” jogkövetkezménye alól .
A legális foglalkoztatás feletti jövedelem eltitkolása, mint a foglalkoztatónak, min t
pedig az ellátásban részesülőnek közös érdeke, így felderítése szinte lehetetlen .

Javaslatunk elfogadásának pozitív hatásai :
Amennyiben a „szerencsés és sikeres ön-rehabilitációt folytató” rokkantsági ellátásban
részesülő személy megfelel ő legális munkajövedelemhez jut, úgy SZJA és járulé k
befizetést teljesít, továbbá a munkáltatója is járulék befizetést teljesít, amely növeli a z
állami költségvetés bevételeit .
Amennyiben az ellátásban részesül ő személy a jelenleg átlagosan 70 .000.- Ft összegű
rokkantsági nyugdíja, - a törvénytervezet szerint 2012 . évtő l kezdődően átlagában is
csökkenő rokkantsági ellátása - mellett munkajövedelemhez jut, akkor biztonságosab b
fogyasztóként képes megjelenni a piacon, ezzel növekv ő ÁFA bevételt „termel” a
költségvetés számára . Mivel olyan mértékű jövedelme még a potenciálisan elérhet ő
munkajövedelemmel együtt sem képz ődik, hogy felhalmozhasson, így a jövedelme 2 7
%-a ÁFA befizetés formájában havonta megjelenik a fogyasztásán keresztül az
államháztartás bevételi oldalán .
Munkajövedelméb ől a súlyos egészségkárosodása miatt meglév ő többletköltségeit
(gyógyszer, segédeszköz, életviteli segítség igénybevételének költségei, stb .) fedezni
tudja, így nem szorul, illetve nem lesz jogosult önkormányzati segélyekre (pl .
lakásfenntartási támogatás)
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Egyéb indokok, a törvénytervezetben foglalt jövedelemkorlát megváltoztatására :
A megváltozott munkaképességű emberek jelenlegi foglalkoztatása esetében is gyakori, hogy
csak egy egy időszakra és nem teljes évre jutnak munkához . Jellemző az idénymunka, illetve
a határozott tartamú foglalkoztatás .
Amennyiben a tervezet szerint, már 3 hónap átlagában történ ő jövedelemhatár túllépés esetén
megvonásra kerülne a rokkantsági ellátás, úgy ez igen negatívan érintené a munkahelyhez jut ó
rokkantsági ellátásban részesül őket, hiszen lehetséges, hogy három havi munkavégzés után ,
az év további hátralévő idejében már nem jutnának munkához, rokkantsági ellátásukat mégi s
megvonnák, már három havi munkavégzés után, így sem munka, sem rokkantsági ellátá s
nem illetné meg őket .
Ez a helyzet inkább passzivitásra és segélyek igénybevételére ösztönöz, mintsem ön -
rehabilitációs törekvésekre .
A javaslatunkra vonatkozó számítások :
A törvénytervezet nem határozza meg, hogy a minimálbér 150 %- ában meghatározot t
jövedelemhatár bruttó, vagy nettó munkajövedelem korlátot jelent .
Ha bruttó 138.000.- Ft jövedelmet jelent, akkor az, a 16 %z SZJA és az összesen 17,5 %
járulék levonása után 91 .770.- Ft nettó jövedelmet jelent . Ehhez hozzáadva a 2012 . évben
várhatóan jelentősen csökkenő rokkantsági ellátások becsült átlagát (rendszeres szoc . járadék
és a jelenlegi rokkantsági nyugdíj helyébe lépő csökkenő rokkantsági ellátás súlyozott átlaga :
45.000.-Ft), együttesen is éppen csak elérheti a társadalmi átlagjövedelmet .
SZJA bevétel 16 % 22.800.- Ft
Járulék bevétel 17,5 % 24.150.-Ft
ÁFA bevétel : 27.586.-Ft
Összesen : 74.536.-Ft
Semmi sem indokolja, hogy a rokkantsági ellátásban részesül ő személyek, sikeres ön-
rehabilitációval és különleges erőfeszítésekkel, ne érhessék el a társadalmi átlagjövedelem
szintjét .

Az általunk javasolt jövedelmi határokra vonatkozó számítás :
a.) a minimálbér 250 %-a 230 .000.- Ft, ennek nettó összege : 152 .950.-Ft
SZJA bevétel : 36.800.- Ft
Járulék bevétel 17,5 % 40.250.-Ft
ÁFA bevétel 27 % 46.980.-Ft
Osszesen: 124.030.-Ft

b.) a minimálbér 300 %-a 276 .000.-Ft, ennek nettó összege : 183 .540.-Ft
SZJA bevétel 16 % 44.160.-Ft
Járulék bevétel 17,5 % 48.300.- Ft
ÁFA bevétel 27 % 56 .635 .-Ft
Osszesen: 149.095, .Ft

Álláspontunk szerint, semmi sem indokolja, hogy a Magyarország állami költségvetés e
lemondjon egy olyan potenciális költségvetési többletbevételr ő l, amelynek érdekében, csak
egy, a benyújtott tervezetnél megenged őbb szabályt kell alkotni .

Dr. Gyenes eza

	

" Ör.ii`ss Sándor
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Cr
Sneider Tamás

Budapes 2011 . november28 .
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