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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXCI.  törvény foglalkoztatás  bővítését  célzó,  a
Gazdaságvédelmi Akciótervvel  összhangban megvalósuló módosításáról szóló T/13662.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Mmtv.  [„5.  A megváltozott  munkaképességű személyek ellátásaival  kapcsolatos  eljárási
szabályok” ]5. alcíme a következő 20/F. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Mmtv. 23. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

Az Mmtv. 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  A  megváltozott  munkaképességű  munkavállalót  foglalkoztató  munkaadó  a  rehabilitációs
hozzájárulás  megállapítása  céljából  nyilvántartást  vezet,  amely  tartalmazza  a  megváltozott
munkaképességű munkavállaló és a 22/A. § szerinti személy természetes személyazonosító adatait
és  társadalombiztosítási  azonosító  jelét,  a  megváltozott  munkaképességű  munkavállaló



[munkaképesség  változásának]munkaképesség-változásának,  egészségi  állapotának,
egészségkárosodásának mértékét, a sajátos nevelési igény vagy fogyatékosság tényét, továbbá az
ezek  igazolására  szolgáló  okiratok  másolatát.  A  nyilvántartást  a  munkáltató  a  foglalkoztatás
megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.  A sajátos nevelési  igényre vagy a fogyatékosság
tényére  vonatkozó adat  a  foglalkoztatás  megszűnését  követő  5  évig,  de  legfeljebb a  23.  életév
betöltését követő 5 évig kezelhető.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Mmtv.
a) 1. § (2) bekezdés 3.  pontjában a „kérelem benyújtásának napját  közvetlenül  [megelőző” ]
megelőző 180 naptári napi” szövegrész helyébe a „referencia-időszak kezdő időpontját követően
szerzett, a kérelem benyújtásának napját [megelőző” ]megelőző 180 naptári napi” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Hatályát veszti az Mmtv.
a) 7. § (1) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdés b) pontja és (2a) bekezdése,
c)  10.  §  (3)  bekezdésében az  „a  (2)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  esetben a  megszüntetési  ok
bekövetkezését követő hónap első napjával,” szövegrész,
c) 13. § (2) bekezdés d) pontja és (2a) bekezdése,
d) 13. § (3) bekezdésében az „ , a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok
bekövetkezését követő hónap első napjával” szövegrész,
d) 17. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése,
e) 32. § (2) bekezdése,
f) 38/C. § (3) bekezdése.

Indokolás

1. Lásd a T/13662/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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2. Lásd a T/13662/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/13662/3/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. A törvényjavaslat elfogadása esetén a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontja és 13. §
(2) bekezdés d) pontja hatályát veszti. A módosítás hatályon kívül helyezi a törvény szövegében a
fentiek alapján feleslegessé váló hivatkozásokat.
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