
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/13662/7.

Benyújtás dátuma: 2020-12-10 16:02

Parlex azonosító: 1IF63T420003

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a

Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/13662.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában -  2020. december 10-i  ülésén megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző 
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
tárgyalását 2020. december 10-én lezárta.

Budapest, 2020. december 10.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

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 benyújtott, T/13662/3. számú részletes vitát

lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Mmtv.: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/13662/3/1.
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:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/13662/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Mmtv. 23. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §
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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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/13662/3/3.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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