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Tisztelt Minisztérium! 

  
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) képviseletében a 
www.kormany.hu internetes weboldalon 2016. február 11. napján véleményezésre közzétett „Előterjesztés az 
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait 
érintő törvények módosításáról” megnevezésű jogszabálytervezethez kapcsolódóan az alábbi észrevételeket 
tennénk. 
 
1.1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításához 
 
A Módosítás 4.§ (2) bekezdése bevezeti a (4a) bekezdését, mely a nem rosszhiszeműen, de jogtalanul 
igénybevett ellátások megtérítését írja elő. 
 
Álláspontunk szerint ez igazságtalan az érintett személyekkel szemben, hiszen ők jóhiszeműen szolgáltattak 
adatokat a hatóság részére, és jóhiszeműen vették igénybe a részükre megállapított ellátást, azonban 
valamilyen rajtuk kívül álló hiba (pl. a hatósági ügyintéző figyelmetlensége) miatt utóbb jogosulatlanná váltak.  
 
Az előterjesztés ezen jóhiszemű személyeket szankcionálná az igénybe vett ellátások megtérítésével, a hibát 
elkövetett személlyel, személyekkel szemben. 
 
A MEOSZ ezt a változást nem támogatja, ezért vagy a tervezett (4a) bekezdés mellőzését vagy a felelősséget 
a hibát okozó félre történő telepítését javasoljuk. 
 
 
1.2./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosításához 
 
A MEOSZ üdvözli a nevelésbe vett fiatal felnőttek otthonteremtési támogatásának keretösszegének 
növelését.  
 
Mozgásukban súlyosan akadályozott és nevelésbe vett fiatal felnőtteknél emelt összegű 
otthonteremtési támogatás bevezetését tartjuk indokoltnak.  
 
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek, illetve támogató eszköz igénybevételével közlekedő fogyatékos 
személyek lakhatásának megteremtése többletköltségekkel jár.  
 
A megfelelő lakásnak nagyobb alapterületűnek kell lennie, illetve minden helyiségben biztosítottnak kell lennie 
a biztonságos fordulás, kiszállás lehetőségének. Az ajtóknak, a folyosónak, a konyhának, a fürdőszobának is 
nagyobb kialakításúnak kell lennie, mint pl. egy átlagos panell lakásnak, ezért a lakáspiacon elérhető olcsóbb 
lakások átalakításával sem lehet megfelelő nagyságú kiszolgáló helyiségeket létrehozni. A lakásnak 
földszinten, vagy jellemzően drágább négyzetméter árú liftes, akadálymentes házban kell lennie. 
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A megvásárolható lakások körét tovább szűkíti, hogy a mozgáskorlátozott személyek egy része a közösségi 
közlekedés igénybevételében is korlátozva van, így a lakhelyül szolgáló ingatlannak közel kell lennie leendő 
munkahelyéhez, a társadalmi élet általa kedvelt színtereihez és az akadálymentesen igénybe vehető 
szolgáltatásokhoz (akadálymentes bank, posta, bolt stb.) 
 
Javaslatunk, hogy a Gyvt. 26 § (1) bekezdése egészüljön ki a következő ponttal: 
 
Hangsúlyoznánk, hogy az akadálymentesen kialakított, nagyobb alapterületű lakásban a fiatal felnőtt önálló 
életet tud élni, így hosszútávon nem válik a szociális ellátórendszer igénybevevőjévé. 
 
d) súlyosan mozgáskorlátozott személy esetén az otthonteremtési támogatás megállapítása idején 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének százharmincnégyszeresét.  
 
 
1.3./ A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosításához 
 
a./ Örömmel látjuk, hogy a javaslat ösztönözni szándékszik a rehabilitációs  ellátásban részesülő személyek 
nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését az eddigi munkaidőkorlát feloldásával.  
 
A MEOSZ álláspontja azonban az, hogy ezt a tervezett keresőtevékenység-korlát bevezetése nélkül lenne 
szükséges megtenni, mert ez lenne összhangban nem csak a társadalmi elvárással, és magával a törvény 
céljával is.  
 
A törvény célja ugyanis a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire 
épülő foglalkoztatás központú rehabilitációja, társadalmi reintegrációja, foglalkoztatásának elősegítése, 
továbbá a kieső jövedelem miatti keresetpótlás. 
 
Ezzel összhangban mondja ki a Tanács 2000/78/EK irányelv, hogy a foglalkoztatás és a munkavégzés 
kulcselemei a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőségnek, s jelentősen hozzájárulnak a polgárok 
teljes részvételéhez a gazdasági kulturális és társadalmi életben, valamint képességeik kibontakoztatásához. 
 
Az Európai Tanács 1999. december 10–11-i helsinki ülésén elfogadott 2000. évi foglakoztatási irányvonalak 
hangsúlyozzák a szociális integrációt ösztönző munkaerőpiac kialakításának szükségességét egymást 
követő, egymásra épülő intézkedések meghozatala által, amelyek a csoportok, mint például a fogyatékos 
személyek csoportjának hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelmet célozzák.  
 
Az irányelv előírja, hogy az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő 
végrehajtása céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadóknak meg kell 
tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára 
lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, 
kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet aránytalanul 
nagynak tekinteni, amennyiben az adott tagállam fogyatékügyi politikájának intézkedései ezt kielégítően 
ellensúlyozzák. 
 
Ezt erősíti a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény rögzíti, hogy a magyar állam elismeri a 
fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz való jogát, másokkal azonos alapon; ez magában foglalja 
egy, a fogyatékossággal élő személyek számára nyitott, befogadó és hozzáférhető munkaerő-piacon 
szabadon választott és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát.  
 
Az egyezmény aláírásával a magyar állam kötelezettséget vállalt arra, hogy előmozdítja a fogyatékossággal 
élő személyek elhelyezkedési és előrelépési lehetőségeit a munkaerőpiacon, valamint segítséget nyújt a 
munkahely felkutatása, megszerzése, megtartása és a munkához való visszatérés során. 
 
Álláspontunk szerint ezekkel a célokkal ment szembe a korábbi tilalom, illetve az előterjesztésben szereplő 
keresőtevékenységi korlát (a keresőtevékenységből származó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 3 
egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér 150 százalékát), továbbá nem 
ösztönözné az ellátásban részesülő személyeket a munkavállalásra.  
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Mindezek alapján a MEOSZ támogatja - az előterjesztéssel összhangban - a keresőtevékenység 
engedélyezését, azonban felső keresetkorlát nélkül, mivel ez ösztönzőleg hatna az ellátásban 
részvevők számára. 
 
Felhívnánk figyelmüket arra, hogy a elvárt korlát eltörlése, azért is indokolt és célszerű, mert a minimálbér 150 
százaléka lényegesen alacsonyabb a magyarországi átlagkeresetnél, így az ellátásban részesülők  lényeges  
hátrányosabb helyzetbe kerülnek a többi munkavállalóhoz viszonyítva. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
jelenlegi magyar átlagkeresetnek a minimálbér 250 százaléka felelne meg megközelítőleg. 
 
Megjegyeznénk, hogy a keresőtevékenységi korlát eltörlése azért is indokolt, mert egy megváltozott 
munkaképességű személy munkával járó költségei (pl.: utazási költség) jóval nagyobbak, így a jövedelméből 
arányosan többet kell a kiadásokra fordítania, mint más munkavállalónak. Ez pedig újabb hátrányt, akadályt 
gördítene a foglalkoztatottságuk elősegítése elé. 
 
b./ Az előterjesztés hátrányosan módosítaná az ellátás kezdő időpontját. [Módosítás 31.§ (1) bek.] 
 
Jelenlegi szabályozás szerint ugyanis az ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de 
legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg. Ezzel szemben a javaslat az eljárást lezáró 
érdemi döntés keltét követő naptól számítaná az ellátás időtartamát, mely az elhúzódó szakhatósági eljárások 
miatt akár hónapokat is igénybe vehet. 
 
Ezért mindenképpen a jelenleg hatályos szabályozás megtartását tudjuk támogatni. 
 
c./ A módosítás bevezetné a kötelező felfüggesztés intézményét, melyre abban az esetben lenne lehetőség, 
ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy neki felróható okból nem teljesíti kötelezettségeit.  
 
Jogkövetkezményként pedig előírja a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósításának a felfüggesztését. 
[Módosítás 31.§ (2) bek.] 
 
Ugyanakkor további „szankcióként” rögzíti, hogy a felfüggesztés időtartama a rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság időtartamába beleszámít. 
 
Álláspontunk szerint a fenti két jogkövetkezmény együttes alkalmazása túlzott szankció az amúgy ellátásra 
jogosulttal szemben. Egyrészről meghatározott időtartamra megvonják tőle az ellátást, továbbá a 
felfüggesztés időtartamával csökkentik a jogosultság időtartamát. 
 
Ezért a MEOSZ nem támogatja a tervezett (4a) bekezdés bevezetését, és kérjük, hogy a folyósítás 
felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásba való jogosultság időtartamába ne számítson 
bele. 
 
d./ Örvendetesnek találjuk, hogy a javaslat bevezetné a pénzbeli ellátások alapösszegét, mely tisztább 
jogszabályi környezetet eredményezne a korábbi szabályozáshoz képest. 
 
Javasolnánk azonban, hogy az alapösszeg a mindenkori minimálbérhez legyen kötve a korábbi 
jogalkotói gyakorlatot követve, ne pedig a jogszabályban összegszerűen meghatározott mértékhez 
(94.500,- Ft). 
 
A pénzbeli ellátás mértékének a mindenkori minimálbérhez kötése biztosítaná az ellátás értékállóságát. 
 
A jelenlegi szabályozás a minimálbérnek a 2012. évre megállapított összegét jelölte meg kiindulópontként, 
vagyis 93.000,- Ft-t. Ezt az összeget emelné a mostani javaslat 1.500,- Ft-tal, mely azonban nem követi a 
Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályait. 
 
Azért sem igazságos a jelenlegi javaslat gyakorlata, mert az alapösszeg meghatározásánál nem vették 
figyelembe az időközben bekövetkezett nyugdíjemeléseket (2013-ban: 5,2%, 2014-ben: 2,4%, 2015-ben: 
1,8%, 2016-ban: 1,6%), és nem ennek megfelelően került az alapösszeg megállapításra, mely számításaink 
szerint 103.619,- forint lenne helyesen a 94.500,-Ft összegű javaslattal szemben. 
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e./ Az előterjesztés 39.§-a hátrányosan módosítaná a változás-bejelentésre nyitva álló időtartamot, mely a 
jelenlegi 15 nap helyett mindösszesen 5 napban állapítja meg azt. 
 
Kérnénk, hogy a módosítás ne érintse a jelenlegi szabályozásban meglévő 15 napot. A tervezett 5 nap 
indokolatlanul kevés időt hagy a bejelentésre, életszerűtlen, és csak felesleges terhet jelentene a 
megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott személyeknek. 
 
f./ Az előterjesztés módosítaná a Mmtv. 33.§ (7) bekezdését, mely a hatályos szabály szerinti három hónapos 
keretet két hónapra csökkentené. 
 
Itt szintén kérjük a hatályos szabály megtartását. 
 
g./ Mindezektől függetlenül javasolnánk a kormányzat részére a Rehabilitációs kártyára jogosultak 
körének a kiterjesztését az a./ pontban kifejtettek tükrében, különös tekintettel a már hivatkozott tanácsi 
irányelvre. 
 
Lehetőséget biztosítva azon személyek foglalkoztatására is, akiknek a foglalkozási rehabilitációja nem 
javasolt, de dolgozni szeretnének: B2, C2, D, E kategória, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági 
járadékban részesülők.  
 
Javasoljuk továbbá, hogy azon személyek is kaphassanak rehabilitációs kártyát, akik a komplex minősítés 
során B1 vagy C1 kategóriába kerülnek, de a szükséges biztosítási idő hiánya miatt ellátásban nem 
részesülhetnek. E csoport foglalkoztatását különösen fontos segíteni, hisz ők még ellátást sem kaphatnak.  
 
Összességében úgy gondoljuk, a jelenlegi szabályozás pont azon rétegektől veszi el a foglalkoztatás 
lehetőségét, akik leginkább rászorulnak.  
 
Álláspontunk szerint továbbá az egyes kategóriák közötti ilyen fajta megkülönböztetés, közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül, ugyanis egészségi állapotuk miatt hozza kedvezőtlenebb helyzetbe az amúgy 
egy csoportba tartozó megváltozott munkaképességű személyeket. Ez pedig sérti az egyenlő bánásmód 
követelményére vonatkozó szabályokat. 
 
A Rehabilitációs kártyára való jogosultság kiterjesztése az állam oldalán többlet költséget nem, csak bevételt 
jelentene, hiszen olyan személyeket segítene foglalkoztatáshoz, akik jelenleg annak körén kívül 
helyezkednek.  
 
h./ Javasolnánk továbbá egy olyan utazási kedvezmény, jogosultság bevezetését, mely nagy segítséget 
nyújtatna a megváltozott munkaképességű személyek részére az ellátásokhoz, a foglalkoztatási 
rehabilitációhoz kapcsolódó egyes eljárási cselekményeken való részvételhez, már csak a szigorodó 
feltételekre tekintettel is. 
 
Jelen eljárásban ugyanis a mozgáskorlátozott személyek önhibájukon kívül nem, vagy - elsősorban anyagi 

vonzata miatt - csak nehézségek árán tudnak megjelenni a vizsgálatokon, illetve a rehabilitációs tervben 

meghatározott kötelezettségeket teljesíteni. (pl.: utazási költségek) 
 
Ezért a MEOSZ mindenképpen célszerűnek tartaná egy olyan kedvezmény bevezetését, mely hozzájárulna, 
illetve elősegítené az egyes eljárási cselekményeken (pl. komplex vizsgálat, ügyintézés) való részvételt, 
illetve az álláskeresést. 
 
A fent leírtak alapján kérjük a t. kormányzattól észrevételeink megfontolását, és azok figyelembe vételét. 
 
Természetesen amennyiben észrevételeink kapcsán kérdés merülne fel, vagy a kormányzat nyitott a 
személyes egyeztetésre, úgy örömmel működünk együtt a jogszabály megfelelő módosítását illetően. 
 
Budapest, 2016. február 16. 
 
Tiszteltettel: 
      Kovács Ágnes      
                                                   elnök 

 


