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Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 .

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Mi a valódi célja a rászorultságtól

függő pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevevő inek adatait tartalmazó országo s
szociális adatbázis tervezett kialakításának?” címmel írásbeli választ igényl ő kérdést

kívánok benyújtani Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhez.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A szociális ágazatot érintő egyes feladatokról szóló 1151/2013 . (III . 26.) Korm. határozat 2 .

pontjában a Kormány 2013. december 31-i határidővel felhívta az emberi erőforrások
miniszterét, hogy az Új Széchenyi Terv keretein belül biztosítsa olyan nyilvántartá s
feltételrendszerének kialakítását, amely jogosultanként tartalmazza az egyes rászorultságtó l

függő pénzbeli és természetbeni ellátások igénybe vételével kapcsolatos adatokat.

Az azóta megszületett jogszabálytervezet úgy fogalmaz, hogy „a Kormány által kijelölt szer v

az ellátásokra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából országos nyilvántartást

vezet” .

Mivel a jogszabálytervezet elkészítésére a Miniszterelnök Úr hívta fel az emberi erőforrások

miniszterét, a következ ő kérdésekre várom válaszát, eredeti szándékai és tervei felől

érdeklődve:

1. Az ellátásokra való jogosultság ellenőrzése az ellátásokat biztosító önkormányzatok ,
illetve a jogszabályi környezet megváltozása után bizonyos ellátások tekintetében a járás i

hivatalok feladata. Minthogy az adatkezelésnek minden esetben célhoz kötöttnek kel l

lennie, kérdezném, hogy miért van szükség egy újabb ellenőrzésre, egy újabb ellenőrző
rendszer felállítására?

2. A kormány mekkora költséggel számol, amikor az ellátásokra való jogosultsá g

fennállásának ellenőrzését célul kitűző országos nyilvántartási rendszer felállításá t

tervezi? Mennyibe fog kerülni az új országos adatbázis létrehozása, működtetése? Ha már
rendelkezésre áll az informatikai háttér, milyen forrásból került sor a kialakítására?
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3. Mely, Kormány által kijelölt szerv fogja vezetni az országos nyilvántartást ?
4. Hogyan és miként fogja szolgálni az újabb ellen őrzési rendszer a szociálisan rászorulók

ellátásainak erősítését és kiterjesztését, a szociális háló újraszövését ?
5. Készülnek-e újabb, a rászoruló személyek ellátásait csökkentő, korlátozó intézkedésekre ?
6. Tervezi-e a kormány a szociális kártya bevezetését ?
7. Tervezi-e a kormány a segélyplafon bevezetését ?

Megtisztelő válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2013 . augusztus 27 .

Szél Bernadett

független képviselő
(LMP)
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