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HELYBEN

Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlás a

A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2o11. évi CXCI. törvény módosításáról szól ó

törvényjavaslathoz (T/12971 . szám)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága — mint kijelölt bizottság — A

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslato t

(T/12971. szám) (Herman István Ervin (Fidesz), Hirt Ferenc (Fidesz), Dr . Puskás Tivadar

(KDNP), Dr . Seszták Miklós (KDNP), Dr . Tapolczai Gergely (Fidesz), Dr. Vinnai Győző (Fidesz) a

2013. november 18-ai ülésén megtárgyalta és ahhoz az Ogytv . 15 .§ (3) bekezdése alapján, valamint

HHSZ 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát el őkészítő ajánlását nyújtja be .

A bizottság meghallgatta az elő terjesztő képviseletében Herman István Ervin (Fidesz )

országgyűlési képviselő úr, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselőjének a

törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítését és azt 14 igen, o nem, 3 tartózkodás szavazattal

általános vitára ajánlotta .

A bizottság kisebbségi véleménye szóban hangzik el, előadói megosztva :

Gúr Nándor (MSZP)

dr. Nemény András (MSZP)

A bizottság többsége támogatta a törvényjavaslatot és álláspontját az alábbiak szerint fejti ki :

A törvénymódosítási javaslat érinti a rokkantsági ellátásban részesülők keresőtevékenységére

vonatkozó szabályozást, a rokkantsági/rehabilitációs ellátás megállapításához szükséges el őzetes

biztosítási idő újraszabályozását, valamint kitér a megváltozott munkaképességű személyek

ellátásaival kapcsolatos felelősségi szabályokra, a külföldi szerv által folyósított azonos célú



ellátások rendszeres pénzellátásként való figyelembe vételére. Pontosítja ezen túl a rehabilitáció s

hozzájárulás fizetési kötelezettséggel érintett munkáltatói és személyi kört .

A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásaira való jogosultság öt éven belül 1095 nap

biztosítási idő megléte szükséges . Ugyanakkor előfordul, hogy a kérelmező hosszú, esetenként

több évtizedes biztosítási előzménnyel rendelkezik, azonban a kérelem benyújtását megelőző öt

éven belül nem rendelkezik 1095 nap előzetes biztosítási idővel. A probléma legnagyobb arányban

a 45-60 év közötti személyek esetén jelentkezik . Annak biztosítása érdekében, hogy a megváltozot t

munkaképességű személyek ne maradjanak rendszeres ellátás nélkül, javasoljuk az előzetes

biztosítási időre vonatkozó szabályozás módosítását, mely igazságosabbá teszi az ellátórendszert .

A rehabilitációra nem javasolt megváltozott munkaképességű személyek számára biztosított

rokkantsági ellátás mellett végzett kereső tevékenység esetén a folyósítás megszüntetésre kerül, ha

a kereső tevékenységből származó jövedelem három havi átlagában meghaladja a minimálbér hav i

összegének 15o%-át, 2013-ban 147 000 Ft-ot . Ennek elkerülése érdekében a rokkantsági ellátá s

melletti kereső tevékenység folytatása esetén az ellátásra való jogosultság csak akkor szűnjön meg ,

ha a kereső tevékenységből származó jövedelem három hónapon keresztül meghaladja a

minimálbér 15o%-át . A javaslat pontosítja az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályozást is .

A foglalkozási rehabilitáció sikeressége érdekében szükséges biztosítani a támogatot t

foglalkoztatásban való részvételét azoknak is, akik rehabilitációs járadékban részesülnek .

A törvényjavaslat biztosítaná annak a lehet őségét is, hogy a fogyatékossági támogatásba n

részesülő személy, függetlenül attól, hogy a komplex min ősítés alapján nem minősül megváltozott

munkaképesség ű személynek, részt tudjon venni a támogatott foglalkoztatásban . E személyi kör

egy része jelenleg is részt vesz a rehabilitációs foglalkoztatásban, így az Mm

	

5. §- t módosítja .

Budapest, 2013 . november 18 .
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