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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Kövér László ú r
az Országgy űlés elnöke részére

Helybe

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 107. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXCI. tőrvény módosításáról szóló T/12971 . számú
törvényjavaslat T/12971/19. számú egységes javaslatához az alább i

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat a következő 10. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további rendelkezések számozás a
megfelelően módosul :

„10.§,

Az Mmtv . 34. §-a a kővetkező (5) és (6) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Ha a 2011 . december 31-én rehabilitációs járadékban részesül ő személy részére 2014.
január 1-iét követően megváltozott munkaképességű személyek ellátása kerül megállapításra, az
ellátás összegének meghatározása során, ha az számárakedvezőbb,havi átlagjővedelemkénta
megszűnést megelőző hónaprajárórehabilitációs járadék összegének140 százalékát kell
figyelembe venni.

(6) Ha a 2011 . december 31-én rehabilitációs járadékban részesülő személy részére 2014.
január Hét megelőzően megváltozott munkaképességű személyek ellátása került megállapításra, a
rehabilitációs hatóság az ellátásősszegét, ha az számára kedvezőbb,az (5) bekezdésben foglaltak
fi elembevételével 2014 . má'us 31-éi — 2014. 'anuár 1- ére visszamenő hatáll al — hivatalból
módosítsa.'„ '
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Indokolá s

Az Mmty. hatályos rendelkezései értelmében a rehabilitációs járadék – amely az ellátórendsze r
átalakítását megelőzően a rehabilitálható, III . csoportos rokkantak ellátása volt – folyósítását
követően megállapított megváltozott munkaképességű személyek ellátásának összegét, amennyiben
kereső tevékenységből származó jövedelem nem volt, a minimálbér alapulvételével kell számítani .
Ennek eredményeként számos esetben előfordul, hogy noha az érintett személy egészségi állapot a
romlott, az ellátás összege lényegesen kevesebb, mint a korábban folyósított rehabilitációs járadé k
összege.

A javaslat értelmében a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásának összege –
figyelembe vehető jövedelem hiányában – úgy kerűlne megállapításra, hogy a rehabilitációs járadé k
összegének 140%-át kellene alapul venni az új ellátási összeg kiszámításakor . A javaslat indoka az,
hogy a rehabilitációs járadékot kizárólag a III. csoportos rokkantnak minősített személyek kapták.
Azok, akiknek rehabilitációja nem volt javasolható, nem rehabilitációs járadékban, hanem
rokkantsági nyugdíjban részesültek, jelenleg – életkoruktól és rehabilitálhatóságuktól függően
rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesű lhetnek. Amennyiben a rehabilitációs járadék
időszaka alatt a rehabilitáció nem volt sikeres, úgy számukra is indokolt biztosítani a magasab b
összegű ellátást. Javasoljuk, hogy az ellátási összeg kiszámítására vonatkozó szabályozás a
korábban megállapított ellátások esetében is alkalmazható legyen, de csak a törvény hatálybalépését
követően folyósított ellátási összeg tekintetében.

A javaslat elfogadása esetén amellett, hogy a törvényjavaslat a foglalkozási rehabilitáci ó
sikeressége érdekében biztosítja a rehabilitációs járadékban részesül ők számára a támogatott
foglalkoztatásban való részvétel további lehetőségét, biztosítja azt is, hogy az ellátási össze g
emelkedjen.

Budapest, 2013 . december 6.
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