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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Mmtv. 10. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő)
„c)  más  rendszeres  pénzellátásban  részesül,  ide  nem  értve  [a  ]az  ápolási  díjat,  gyermekek
otthongondozási díját, gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást,  táppénzt,
baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és az örökbefogadói díjat,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Mmtv. 13. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő)
„b)  más  rendszeres  pénzellátásban  részesül,  ide  nem  értve  [a  ]az  ápolási  díjat,  gyermekek
otthongondozási díját, gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást,  táppénzt,
baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és az örökbefogadói díjat,”

Indokolás 

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Fontos  változást  hoz  be  a  Javaslat,  miszerint  egyes,  előzetes  biztosítási  időhöz  kötött
jövedelempótló  ellátások  esetében  (CSED,  GYED,  örökbefogadói  díj)  lehetővé  teszik  a
„rokkant ellátásokkal” való párhuzamos folyósítást. Ez ismét tovább bolygatja ezen ellátások
jövedelempótló  funkcióját.  Ugyanakkor  azonnal  felmerül  a  kérdés,  hogy  más  ellátásoknál
miként van ez?

Jelenleg  meglehetősen  kusza  a  törvényi  szabályozás,  mert  csak  bizonyos  esetekben  van
lehetőség  párhuzamos  folyósításra.  Megváltozott  munkaképességűek  ellátásai  mellett  sem
automatikus, hogy mikor járhat a szociális törvényben szereplő ápolási díj  vagy gyermekek
otthongondozási  díja  (GYOD).  Egyik  lehetőség,  ha  a  rendszeres  pénzellátás  összege  nem
haladja  meg az  ápolási  díj/GYOD összegét.  Ez viszont  azt  jelenti,  hogy van,  aki  kaphatja
mindkét ellátást  és összességében jobban járhat mint,  aki csak a magasabb összegű ápolási
díjat/GYOD-ot  kapja.  Másik,  ha  valaki  GYOD-ra,  kiemelt  ápolási  díjra,  vagy  súlyosan
fogyatékos személy gondozása után ápolási díjra jogosult, illetve ha húsz éven belül legalább
tíz  évig  fennállt  ez  a  jogosultság,  ekkor  rokkantsági  ellátást  illetve  bizonyos  esetben
rehabilitációs ellátást is kaphat.

A GYES-re, GYET-re vonatkozóan pedig a családok támogatásáról szóló törvény adja meg a
párhuzamosság lehetőségét, az Mmtv. azonban nem tér ki rá.

Úgy véljük, az az igazságos, ha minden ápolási díjban, vagy a gyermekek otthongondozási
díjában részesülő személy megkaphatja párhuzamosan a kétféle jövedelempótló ellátást, azok
összegétől függetlenül. Ezzel együtt az átláthatóságot erősíti, ha valamennyi gyermekek után
járó jövedelempótló ellátás felsorolásra kerül az Mmtv-ben.
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