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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásairól  szóló  szabályozás  felülvizsgálatához
szükséges intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló szabályozás felülvizsgálatához
szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlés, tekintettel
- az Alkotmánybíróság 21/2018. (XI. 14) számú határozatára;
- a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyeket ért jogsérelmekre;
- a jogsérelmekből fakadó kártalanítás szükségességére;
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének problémáira;
valamint a szociális biztonság helyreállítása érdekében,
a következő határozatot hozza:

1.  Az Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy vizsgálja  felül  a  megváltozott  munkaképességű
személyek  ellátásairól  szóló  szabályozást,  amelynek  során  az  alábbi  szempontokat  vegye
figyelembe:

a)  A szükséges  biztosításban  töltött  időt  a  megváltozott  munkaképességűvé  válás  időpontjában
betöltött életkor alapján, differenciáltan állapítsák meg (magasabb életkorhoz több biztosítási idő
legyen szükséges), majd az elbírálás során ne csak az igénybejelentést megelőző időszakban elért,
hanem  az  érintett  által  bármikor  megszerzett  biztosításban  töltött  időt  is  vegyék  figyelembe.
Továbbá  az  ellátásra  való  jogosultság  szempontjából  biztosításban  töltött  időként  vegyék
figyelembe a nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok időtartamát is.

b)  Törvényben  kell  meghatározni  az  állapotjavulás  fogalmát,  miszerint  állapotjavulás  az  orvos
szakma szabályai alapján az érintett egészségi állapotában végbemenő olyan pozitív változás, ami
egyidejűleg a komplex minősítési rendszerben minősítési kategória változását is eredményezi.
Hivatalból folytassanak le felülvizsgálatot mindazok ügyében, akiknek a komplex felülvizsgálatot
követően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi  CXCI. törvény (továbbiakban:  Mmtv) 33/A. § (1) bekezdés  a) pontja alapján -
állapotváltozás rögzítése mellett - rokkantsági ellátást, vagy a 33/A. § (1) bekezdés b) pont alapján
rehabilitációs ellátást állapítottak meg, és ennek következtében jövedelmük csökkent.
Az  ellátás  csökkentésére  kizárólag  az  egészségi  állapot  meghatározására  használt  százalékos
értékek  változása  miatt  nem kerülhet  sor.  Ha  nem volt  tényleges  állapotjavulás  az  újraértékelt
esetekben, akkor kötelezően korrigálják a besorolást, a korábbi kategóriák figyelembevételével. Ha
állapotjavulást állapítanak meg, akkor az erről szóló határozat ugyanúgy legyen fellebbezhető, mint
az összes többi.
Az ellátás összegének meghatározása során a tényleges fizikai állapotjavulás mértékére, illetőleg a
2012.  január  1.  napját  megelőzően  megállapított  rokkantsági  nyugdíj  összegére  is  legyenek
tekintettel.
Állapotváltozás  esetén  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátása  összegének
megállapítása  során  havi  átlagjövedelemként  a  korábban  alapul  vett  havi  átlagjövedelemnek az
évente bekövetkezett fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összegét vegyék figyelembe.
Az ellátás összegének megállapítása során használt havi átlagjövedelem esetén ne alkalmazzanak
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felsőhatárt.
Biztosítsák,  hogy a  hivatalból  indult  felülvizsgálatot  követően megállapított  ellátás  ne  lehessen
alacsonyabb az addigi ellátásnál.

c) Törvényben kell definiálni, hogy a rehabilitáció, különösen a foglalkoztatási rehabilitáció mikor
tekinthető  sikeresnek.  Például  akkor,  ha  az  érintetteknek  sikerült  az  egészségi  állapotuknak,  a
készségeiknek és a képesítésüknek megfelelő munkahelyen elhelyezkedniük, és keresetük eléri az
általuk betöltött munkakörre megállapított átlagos jövedelemszint 80%-át.
Ha a foglalkozási  rehabilitáció  nem vezetett  sikerre  és  ennek oka nem az ellátásban részesülőt
terhelő  együttműködési  kötelezettség  elmulasztása,  akkor  -  rehabilitálhatóság  esetén  -  részére  a
rehabilitációs ellátást újból meg kell állapítani.
A rehabilitáció sikerességének előmozdítása érdekében megfelelő átképzési rendszer kialakítására
van szükség.
A rehabilitációs szolgáltatásra való jogosultságot ki kell terjeszteni azokra is, akik fogyatékosnak
minősülnek, ugyanakkor nem tekinthetők megváltozott munkaképességűnek.

d) Biztosítani kell, hogy rehabilitációs ellátás ismételt megállapítására akkor is lehetőség legyen, ha
az érintett az igényelbírálás időpontjában keresőtevékenységet folytat.

e) Bővíteni kell azon munkavállalók körét, akiknek a foglalkoztatása esetén a munkaadó mentesül a
rehabilitációs  hozzájárulás  megfizetése  alól,  illetve  azok  körét,  akik  után  adókedvezmény
érvényesíthető.
A rehabilitációs  hozzájárulás  intézményét  úgy  kell  átalakítani,  hogy  az  a  jelenleginél  jobban
ösztönözze a munkáltatót a súlyosan fogyatékos személyek foglalkoztatására, valamint az érintettek
teljes munkaidőben való alkalmazására.

f) A keresetkorlátot ne a minimálbér, hanem a garantált bérminimum arányában határozzák meg.
A keresetkorlát  túllépése  esetén  az  ellátást  ne  megszüntessék,  hanem  szüneteltessék,  esetleg
csökkentett összegben folyósítsák tovább.

g)  Azok  a  rokkantsági  ellátásban  részesülők,  akik  2011.  december  31-én  rokkantsági,  baleseti
rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, az öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltésekor választhassák
rokkantsági  ellátásuk  öregségi  nyugdíjjá  történő  átminősítését  akkor  is,  ha  1955-ben  vagy  azt
követően születtek.

h) Biztosítsák az ügyfelek korábbi eljárási jogait, jogorvoslati lehetőségeit.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  a  1.  b)  pont  alapján  nyújtson  kártérítést  az
érintetteknek.

3.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  gondoskodjon  az  1-2.  pontokban  foglalt
intézkedésekhez  szükséges  jogszabályok  előkészítéséről,  a  szükséges  törvénymódosításokat
terjessze az Országgyűlés elé, továbbá biztosítsa a jogszabályváltozások és intézkedések pénzügyi
fedezetét.
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Határidő: azonnal
Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, államháztartásért felelős miniszter

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A nyugdíjrendszer 2012. január 1-jétől történt átalakulása a társadalom jelentős csoportját alkotó
rokkantsági,  baleseti  rokkantsági  nyugdíjasok  számára  nagyon  komoly változást  hozott,  ami
sokak  esetében  az  addigi  jövedelmük  csökkenését,  elvesztését,  valamint  életkörülményeik
jelentős negatív változását is eredményezte anélkül, hogy egészségi állapotuk javult volna.

2012.  január  1-jén hatályba  lépett  a  megváltozott  munkaképességű személyek ellátásairól  és
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXCI.  törvény  (továbbiakban:  Mmtv),  ami
alapján  2012.  január  1-jétől  rokkantsági  nyugellátás  megállapítására  már  nincs  lehetőség.  A
meglévő  rokkantsági  nyugdíjak  és  egyéb  nyugdíjszerű  ellátások  ugyanakkor  az
egészségbiztosítás  körébe  tartozó  megváltozott  munkaképességűeknek  járó  ellátásokká  –
bizonyos esetekben öregségi nyugdíjjá – alakultak át. Az érintettek számára ez többféle, sokszor
hátrányos változásokkal járt: elveszítették a nyugdíjasokat megillető különféle kedvezményeket,
az ellátás esetleges méltányosságból történő emelésének lehetőségét, stb.

A kárvallottak egyik csoportja, az a több tízezer érintett, akikről az Alkotmánybíróság 21/2018.
(XI. 14) számú határozata szól. Az AB megállapította, hogy a Kormány intézkedései hátrányosan
érintették  azokat  a  személyeket,  akik  2012.  január  1-je  előtt  már  rokkantsági  nyugdíjban
részesültek, azzal hogy törvényi szinten módosították a nyugdíjvárományukat, ezzel a Kormány
szerzett jogokat sértett. A jogellenességet az okozta, hogy az ellátás összegének meghatározása
során  nem  az  élethelyzetet  érdemben  meghatározó  tényleges  fizikai  állapotváltozást  vették
figyelembe.  Valamint,  hogy  az  ellátások  csökkentésére  csupán  az  egészségi  állapot
meghatározására használt százalékos értékek változása alapján került sor. Továbbá, hogy a 2012.
január  1.  napját  megelőzően  megállapított  rokkantsági  nyugdíj  összegét,  az  azt  megalapozó
biztosítási jogviszony időtartamát, sem a járulékfizetés alapját képező jövedelem összegét nem
vették figyelembe. Az Alkotmánybíróság határozatában arra hívta fel az Országgyűlést,  hogy
2019.  március  31-éig alkossa meg a szükséges  jogszabály-módosításokat.  Erre  azonban nem
került  sor,  még törvényjavaslatot  sem nyújtott  be a  Kormány,  ahogyan a tavaszi  jogalkotási
programjában sem szerepel erre vonatkozó javaslat.

De az „új” ellátottak esetében is fontos változást hozott a hét évvel ezelőtti változás. Amíg a
rokkantsági nyugdíj összegét korábban az érintett által megszerzett összes szolgálati idő, illetve
elért kereset figyelembevételével állapították meg, addig a megváltozott munkaképességűeknek
járó ellátás összege ma már nem függ a megszerzett összes szolgálati időtől, és az elért kereset is
csak  bizonyos  mértékig  játszik  szerepet  az  ellátás  kiszámításában.  Ráadásul  korábban  a
minimálbér,  jelenleg  pedig  az  évente  meghatározott  alapösszeg  bizonyos  százalékában
maximáláták az ellátás összegét.

Bár,  bevezetése  óra  a  törvény  sok  módosítást  megélt,  ennek  ellenére  jelenleg  is  számos
ellentmondást,  igazságtalanságot,  méltánytalan  rendelkezést  tartalmaz,  melyek  sok  esetben
rendkívüli hátrányt okoznak azoknak, akik egészségi állapotuk megromlása miatt már amúgy is
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nehéz helyzetben vannak.

Az érintettek, akik megtehették, küzdöttek az igazukért, az ügyük eljutott a strasbourgi emberi
jogi  bíróságig,  ahol  kimondták,  hogy  azzal,  ahogy  a  magyar  állam  lecsökkentette  a
rokkantnyugdíjasok  támogatását,  megsértette  az  emberi  jogok  és  alapvető  szabadságok
védelméről  szóló  európai  egyezményt.  Ezt  követően,  egy  régen  eltemetett  testület,  az
Alkotmánybíróság életjeleket adott, és kimondta, hogy az Orbán-kormány jogellenesen vette el
rengeteg  rászoruló  honfitársunk  rokkantnyugdíját.  Tehát  az  Alkotmánybíróság  csak  az  után
lépett,  hogy egy európai bíróság kimondta a jogsértést,  hat éven keresztül magától nem volt
képes meghozni ezt a döntést.

A Magyar Szocialista Párt az embertelen felülvizsgálatok kezdete óta kiállt a rokkantnyugdíjasok
mellett  azzal  a  könyörtelen  hatalommal  szemben,  amely  aljas  eszközökkel  vette  el  a
rászorulóktól a jogosan járó ellátásaikat. Az AB döntése után a Magyar Szocialista Párt már
ősszel  benyújtotta  „A  rokkantsági  nyugdíjasok  azonnali  kártérítéséről” címmel  azt  az
országgyűlési határozati javaslatot (H/3464.), amelyben felszólítottuk a kormányt, hogy tegyen
azonnali intézkedéseket az Alkotmánybíróság 2018. november 6-án meghozott döntése nyomán,
amelyet  a  rokkantsági  ellátásban  részesülők  védelmében  tett.  A határozat  egyébként  egy,  a
szocialista kormányzás időszakában ratifikált nemzetközi egyezményen alapszik. Az MSZP őszi
javaslatát a kormánypárti többség elutasította.

Tekintettel arra, hogy a Kormány a napig nem nyújtotta be a szükséges intézkedésekről szóló
javaslatot, az MSZP ismét kisérletet tesz arra, hogy felhívja a figyelmet erre súlyos mulasztásra.
Az érintettek érdekében reméljük, hogy most támogatni fogják indítványunkat.

Úgy véljük, hogy a megfelelő szabályozás kialakításához a rendszer átfogó felülvizsgálatára van
szükség,  ami  a  Mmtv.  rendelkezésein  kívül  a  komplex  minősítési  rendszer  átalakítását,  új
alapokra helyezését is jelenti.

Jelen határozati javaslat a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)
által  készített  komplex  javaslatcsomagon  alapul,  melyet  az  Autisták  Országos  Szövetsége
(AOSZ)  az  Értelmi  Fogyatékossággal  Élők  és  Segítőik  Országos  Érdekvédelmi  Szövetsége
(ÉFOÉSZ), Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) és a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) is
támogat.

Továbbá,  indítványunk  tartalmazza  azt  is,  hogy  a  Kormány,  hogy  nyújtson  kártérítést  az
érintetteknek.

Részletes indokolás

1. 
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A határozati javaslat az érdekvédelmi szervezetek által kidolgozott főbb problémák kapcsán, az
alábbi  intézkedéseket  tartalmazza,  amelyek  kidolgozása  elengedhetetlennek  a  megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól szóló szabályozás felülvizsgálata során.

Probléma

A megváltozott  munkaképességűvé  vált  személy  ellátás  nélkül  maradhat,  ha  ezen  állapot
bekövetkezését megelőző adott időszakban nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel.

Javaslat

A szükséges  biztosításban  töltött  időt  a  megváltozott  munkaképességűvé  válás  időpontjában
betöltött életkor alapján, differenciáltan állapítsák meg (magasabb életkorhoz több biztosítási idő
legyen szükséges),  majd az elbírálás során ne csak az igénybejelentést  megelőző időszakban
elért,  hanem  az  érintett  által  bármikor  megszerzett  biztosításban  töltött  időt  is  vegyék
figyelembe. Továbbá az ellátásra való jogosultság szempontjából biztosításban töltött időként
vegyék figyelembe a nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok időtartamát is.

Probléma 

A komplex felülvizsgálatot követően előfordult,  hogy az érintett korábbi ellátásához képest a
felülvizsgálat  eredményeképpen  alacsonyabb  összegű  ellátást  kapott  akkor  is,  ha  egyébként
egészségi  állapotában  javulás  nem  következett  be.  Az  időközben  történt  egyes  kedvező
módosítások a korábban okozott hátrányokat nem korrigálták. Az Alkotmánybíróság hivatkozott
döntése is ezzel kapcsolatban állapított meg visszásságokat.

Javaslat

Törvényben definiálják  az  állapotjavulás  fogalmát,  miszerint  állapotjavulás  az  orvos  szakma
szabályai  alapján  az  érintett  egészségi  állapotában  végbemenő  olyan  pozitív  változás,  ami
egyidejűleg a komplex minősítési rendszerben minősítési kategória változását is eredményezi.

Hivatalból  folytassanak  le  felülvizsgálatot  mindazok  ügyében,  akiknek  a  komplex
felülvizsgálatot  követően  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásairól  és  egyes
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXCI.  törvény (továbbiakban:  Mmtv)  33/A.  §  (1)
bekezdés a) pontja alapján - állapotváltozás rögzítése mellett - rokkantsági ellátást, vagy a 33/A.
§ (1) bekezdés b) pont alapján rehabilitációs ellátást állapítottak meg, és ennek következtében
jövedelmük csökkent.

Az ellátás  csökkentésére  kizárólag  az  egészségi  állapot  meghatározására  használt  százalékos
értékek változása miatt nem kerülhet sor. Ha nem volt tényleges állapotjavulás az újraértékelt
esetekben, akkor kötelezően korrigálják a besorolást, a korábbi kategóriák figyelembevételével.
Ha  állapotjavulást  állapítanak  meg,  akkor  az  erről  szóló  határozat  ugyanúgy  legyen
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fellebbezhető, mint az összes többi.

Az ellátás összegének meghatározása során a tényleges fizikai állapotjavulás mértékére, illetőleg
a 2012. január 1. napját megelőzően megállapított rokkantsági nyugdíj összegére is legyenek
tekintettel.

Állapotváltozás  esetén  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátása  összegének
megállapítása során havi átlagjövedelemként, a korábban alapul vett havi átlagjövedelemnek az
évente bekövetkezett fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összegét vegyék figyelembe.

Az  ellátás  összegének  megállapítása  során  használt  havi  átlagjövedelem  esetén  ne
alkalmazzanak felsőhatárt.

Biztosítsák, hogy a hivatalból indult felülvizsgálatot követően megállapított ellátás ne lehessen
alacsonyabb az addigi ellátásnál.

Probléma

A  rehabilitációs  ellátás  a  rehabilitációhoz  szükséges  időtartamra  állapítható  meg,  annak
időtartama  azonban  ennek  ellenére  36  hónapban  van  maximálva,  az  ellátás  újbóli
megállapítására pedig csak korlátozottan van lehetőség.

Jelenleg sincs a rehabilitálható megváltozott munkaképességű személyek által igénybe vehető
olyan  szervezett  átképzési  rendszer,  ami  alkalmas  volna  arra,  hogy  az  egészségkárosodás
következtében  már  nem  gyakorolható  szakmája,  képesítése  helyett  használható  képesítést
szerezzen.

Sehol nincs meghatározva (és nem is vizsgálják azt), hogy a rehabilitáció, ezen belül különösen
a foglalkoztatási rehabilitáció milyen esetben tekinthető sikeresnek. Ennek hiányában viszont
nem  állapítható  meg,  hogy  a  rehabilitálhatónak  nyilvánított  személy  rehabilitációja  az  arra
meghatározott  időtartam alatt  sikeresen lezajlott-e,  vagy sem, vagyis  pl.  sikerült-e  megfelelő
munkahelyen elhelyezkednie.

Komoly problémát jelent továbbá, hogy olyan, egyébként fogyatékosnak minősülő személyek,
akik viszont nem minősülnek megváltozott munkaképességűnek, nem jogosultak a megváltozott
munkaképességűeket megillető rehabilitációs szolgáltatásra és más olyan támogatásra sem, ami
munkaerőpiaci  helyzetüket  javíthatná.  Ide  tartoznak  -  többek  között  -  a  nagyothallók,
gyengénlátók,  akik  még  azokat  az  ellátásokat  sem  vehetik  igénybe,  amit  a  megváltozott
munkaképességű, illetve súlyosan fogyatékos személyek igen.

Javaslat

Törvényben kell definiálni, hogy a rehabilitáció, különösen a foglalkoztatási rehabilitáció mikor
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tekinthető sikeresnek. Például akkor, ha az érintetteknek sikerült az egészségi állapotuknak, a
készségeiknek és a képesítésüknek megfelelő munkahelyen elhelyezkedniük, és keresetük eléri
az általuk betöltött munkakörre megállapított átlagos jövedelemszint 80%-át.

Ha a foglalkozási rehabilitáció nem vezetett sikerre és ennek oka nem az ellátásban részesülőt
terhelő együttműködési kötelezettség elmulasztása, akkor - rehabilitálhatóság esetén - részére a
rehabilitációs ellátást újból meg kell állapítani.

A  rehabilitáció  sikerességének  előmozdítása  érdekében  megfelelő  átképzési  rendszer
kialakítására van szükség.

A rehabilitációs szolgáltatásra való jogosultságot ki kell terjeszteni azokra is, akik fogyatékosnak
minősülnek, ugyanakkor nem tekinthetők megváltozott munkaképességűnek.

Probléma

A megváltozott munkaképességűeknek járó ellátás megállapítására - az egyéb feltételek megléte
esetén  -  csak  akkor  van  lehetőség,  ha  az  igénylő  nem végez  keresőtevékenységet.  Ennek a
feltételnek  a  teljesítése  szintén  problémákat  vethet  fel.  Tekintettel  arra,  hogy  az  esetek
többségében mind a megváltozott  munkaképességűeknek járó ellátás  összege,  mind pedig az
ellátásban  részesülő  esetleges  keresete  meglehetősen  alacsony,  ezért  az  érintettet  bármelyik
bevételének elveszítése rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja.

Javaslat

Biztosítani kell, hogy rehabilitációs ellátás ismételt megállapítására akkor is lehetőség legyen, ha
az érintett az igényelbírálás időpontjában keresőtevékenységet folytat.

Probléma

Problémát jelent,  hogy a fogyatékosnak minősülő,  de megváltozott  munkaképességűnek nem
tekinthető személyek (pl. nagyothallók, gyengénlátók) a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése
alól  nem  mentesíthetik  munkáltatójukat,  ezért  foglalkoztatásukat  ez  a  jogintézmény  nem
ösztönzi megfelelően, annak ellenére, hogy fogyatékosságuk miatt ők is hátrányos helyzetben
vannak a munkaerőpiacon.

Nem kívánt hozadéka a jelenlegi szabályozásnak, hogy a munkaadók szívesebben alkalmaznak
két  megváltozott  munkaképességű munkavállalót  részmunkaidőben,  mint  egy személyt  teljes
munkaidőben.

Javaslat

Bővíteni kell azon munkavállalók körét, akiknek a foglalkoztatása esetén a munkaadó mentesül a
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rehabilitációs  hozzájárulás  megfizetése  alól,  illetve  azok  körét,  akik  után  adókedvezmény
érvényesíthető.

A rehabilitációs hozzájárulás intézményét  úgy kell  átalakítani,  hogy az a jelenleginél  jobban
ösztönözze  a  munkáltatót  a  súlyosan  fogyatékos  személyek  foglalkoztatására,  valamint  az
érintettek teljes munkaidőben való alkalmazására.

Probléma

Ma mind a rehabilitációs, mind pedig a rokkantsági ellátásra való jogosultság megszűnik, ha az
ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapon
keresztül  meghaladja  a  minimálbér  150  százalékát.  A  magasabb  végzettségűeket,  akik
jellemzően  magasabb  keresettel  rendelkeznek,  így  különösen  hátrányosan  érinti  ez  a
szabályozás. Ugyanakkor az érintettek többségére is elmondható, hogy ellátása, illetve munkából
származó jövedelme önmagában nem biztosítja a megélhetést.

Javaslat

A keresetkorlátot ne a minimálbér, hanem a garantált bérminimum arányában határozzák meg.

A keresetkorlát  túllépése  esetén  az  ellátást  ne  megszüntessék,  hanem szüneteltessék,  esetleg
csökkentett összegben folyósítsák tovább.

Probléma

A 2012-ben történt átalakítás a rokkantsági ellátásban részesülők egy része számára lehetővé
tette,  hogy az öregségi  nyugdíjkorhatár  betöltésekor  rokkantsági  ellátásuk öregségi  nyugdíjjá
történő  átminősítését  kérjék.  Ezt  a  lehetőséget  azok  a  rokkantsági  ellátásra  jogosultak
választhatták,  akik  2011.  december  31-én  az  57.  életévüket  már  betöltötték  és  ebben  az
időpontban  rokkantsági,  vagy baleseti  rokkantsági  nyugdíjban  részesültek.  Azok,  akik  2011.
december 31-én átmeneti  járadékban,  vagy rendszeres  szociális  járadékban részesültek,  vagy
rokkantsági nyugdíjasok voltak ugyan, de 1954 után születtek, továbbá, akiknek a rokkantsági
ellátást  2012.  január  1-je  után  állapították  meg,  az  öregségi  nyugdíjkorhatár  elérésekor  nem
kérhetik rokkantsági  ellátásuk öregségi  nyugdíjjá minősítését.  Nyugdíjra  tehát ők csak akkor
számíthatnak, ha arra - rokkantsági ellátásuktól függetlenül - egyébként jogosultságot szereztek.

Javaslat

Azok  a  rokkantsági  ellátásban  részesülők,  akik  2011.  december  31-én  rokkantsági,  baleseti
rokkantsági  nyugdíjra  voltak  jogosultak,  az  öregségi  nyugdíjkorhatáruk  betöltésekor
választhassák rokkantsági ellátásuk öregségi nyugdíjjá történő átminősítését akkor is, ha 1955-
ben vagy azt követően születtek.
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Probléma

Míg korábban az ügyfél maga is kérhette az ügyében hozott jogsértő döntés felülvizsgálatát, sőt
a jogerős döntés közlését követően tudomására jutott tény, adat alapján a nem jogsértő döntés
felülvizsgálatát is, addig a 2018. január 1-je után indult eljárásokban erre már nem kerülhet sor.

Megoldás

Biztosítsák az ügyfelek korábbi eljárási jogait, jogorvoslati lehetőségeit.

2. 

Az AB határozata alapján szükséges, hogy a Kormány kártérítést nyújtson az érintetteknek.

3. 

Tekintettel arra, hogy az AB több mint négy hónapot adott a Kormánynak arra, hogy rendezze a
jogellenes  problémákat,  de  a  mai  napig  nem  történt  semmilyen  fejlemény,  ezért  azonnali
hatáirdővel szükséges az intézkedéseket végrehajtani.

4. 

Hatályba léptető rendelkezés.
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