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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos és dr.
Tóth Bertalan (MSZP) országgy ű lési képviselők „Egyetértett-e a rokkant nyugdíjrendsze r
szétverésével, a rokkantsági nyugdíj intézményének megszüntetésével, azzal, hog y
táppénzszerű ellátás lett belőle, amelynek összegét jelentősen lecsökkentették, illetve, hogy ma
már több ezer rokkant van, akik a korhatár betöltése után sem jogosult nyugdíjra?” című ,
K/121 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . június 05 .
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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Önök által feltett „Egyetértett-e a rokkant nyugdíjrendszer szétverésével, a rokkantság i
nyugdíj intézményének megszüntetésével, azzal, hogy táppénzszer ű ellátás lett belő le ,
amelynek összegét jelentősen lecsökkentették, illetve, hogy ma már több ezer rokkant van ,
akik a korhatár betöltése után sem jogosult nyugdíjra?” cím ű írásbeli kérdésre — Prof. Dr.
Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáró l
szóló törvény megalkotásának célja egy egységes, társadalombiztosítási alapú ellátórendszer
létrehozása volt, amelynek központjában a megváltozott munkaképesség ű személy
megmaradt egészsége, készségei és az arra építhető foglalkoztatási rehabilitáció áll . A korábbi
széttagolt rendszert felváltó egységes, táppénzszerű ellátások — hasonlóan a 2012 elő tt
nyújtott rokkantsági nyugdíjakhoz — továbbra is a társadalombiztosítási rendszer részé t
képezik, hiszen a társadalombiztosítási rendszer a nyugdíjbiztosítási ellátások mellett a z
egészségbiztosítási ellátásokat is magában foglalja, a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásai pedig az utóbbi körbe tartoznak .
Az átalakítás célja a korábban passzív ellátások helyett olyan aktív ellátási formák kialakítás a
volt, melyek értékteremt ő foglalkoztatást segítenek el ő . A Kormány kiemelt hangsúlyt fekte t
arra, hogy növelje a megváltozott munkaképességű személyek és a hátrányos helyzetű
munkavállalók foglalkoztatásának szintjét . Mintegy megduplázódott a megváltozot t
munkaképességűek foglalkoztatási szintje 2011-hez képest, és tovább növekszik .
Az ellátottak szociális biztonságának erősítését és az ellátások értékállóságának megőrzését a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény több rendelkezés e
biztosítja . A jogi szabályozás lehetőséget biztosít arra is, hogy azok a rokkantsági ellátásba n
részesülő személyek, akik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati id ő t megszerezték ,
öregségi nyugdíjra váljanak jogosulttá. A rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltöt t
rokkantsági ellátásban részesül ők tehát kérhetik az öregségi nyugdíj megállapítását, illetve
dönthetnek úgy is, hogy ha az öregségi nyugdíj kiszámított összege alacs, • . ~~ :n
rokkantsági ellátás összege, akkor továbbra is a rokkantsági ellátást választ]
Ki kell emelni azt is, hogy a rehabilitációs ellátás folyósítása, de az ellát
tevékenység időtartama — amennyiben az járulékfizetéssel jár — a nyu g
jogszerző időnek minősül .

Budapest, 2018 . június 05 .
Tisztelettel :
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