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Tisztelt Miniszter Úr!
Szövetségünk vezetése előtt ismert, és nagyra értékeli, hogy az EMMI az Ön vezetésével és a
szakállamtitkárság operatív munkájával igyekszik minden lehetőt megtenni azért, hogy a megváltozott
munkaképességű dolgozók védett körülmények közötti és nyílt-piaci foglalkoztatása még
eredményesebb legyen.
Ehhez szükséges pénzügyi források költségvetési biztosításához azzal kívánunk szakmai segítséget
nyújtani, hogy a 2017. évi központi költségvetés tervezéséhez levelet küldtünk Varga Mihály
gazdasági miniszter úrnak, melyben az e speciális foglalkoztatást végző akkreditált munkaadók
kritikus helyzetére hívtuk fel a figyelmet. Kértük, e tevékenységhez szükséges és indokolt mértékű
állami támogatás biztosítását.
Miniszter úr előtt jól ismert, hogy az egészségkárosodott - köztük a fogyatékossággal élő - emberek
gondjaikat, problémáikat, - elsősorban az őket képviselő munkaadói, munkavállalói, és fogyatékosügyi
szervezeteken keresztül – eddig mindig tárgyalásos úton kívánták rendezni. Igaz ez akkor is, hogyha
például a mozgáskorlátozottak (kerekesszékesek) és egyéb fogyatékossággal élők demonstrációja
látványos.
A 2012. év óta alkalmazott, az egészségkárosodás új minősítési rendszere és a foglalkoztatási
támogatás új formája, eddig csak részben váltotta be a kormányzati törekvéseket.
Elsősorban adminisztratív okok hatására (azzal, hogy a 40 % alatti összegészség-károsodottak
kikerültek a rendszerből) lényegesen csökkent az ellátásban részesülő személyek száma,
mérsékeltebb lett annak összege. Mindezek hatására, összességében csökkent a korábban nagy
létszámú, akkreditált, védett szervezeteknél foglalkoztatott sérült munkavállalók száma.
Az utóbbi tíz évben a foglalkoztatáshoz egy főre nyújtott támogatás összege felére csökkent,
miközben a foglalkoztatási költség, elsősorban a minimálbér 75 %-os emelkedése
következtében lényegesen nőtt, melyet tovább növeltek annak adóvonzatai. Igaz ez akkor is, ha a
tranzitálható (nyílt-piaci foglalkoztatásra felkészíthető) dolgozók rehabilitációs kártyára jogosultak, és
utánuk nem kell a munkaadónak a 27 %-os szociális hozzájárulási adót megfizetni. Ez a létszám 20
%-a, tehát a többség után e kedvezményt a munkaadó nem tudja érvényesíteni.
A finanszírozásban gondot okoz, hogy az egészségkárosodás mértéke, ill. különösen a súlyosan vagy
halmozottan fogyatékosság szerint e személyek alkalmazása esetén az egy főre jutó támogatás nem
magasabb összegű, tehát nem differenciált. Ennek megvalósítása 2017. évtől indokolt, úgy hogy sem
a jelenlegi fajlagos támogatás, sem a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók száma e
miatt ne csökkenjen.

Az évek múlásával való degresszívitás bevezetésének elmélete tévesnek bizonyult, a gyakorlatban
pedig egyértelműen káros. Tapasztalataink szerint e szabályozást a rendeletből a következő
módosításkor célszerű törölni.
A munkaadók 4-5 évvel ezelőtt még napi átlag 6 óra körüli munkaidőben alkalmazták a dolgozókat, de
a támogatás drasztikus csökkenése miatt ezt egyharmadával csökkentették és ma már a 4 óra körüli
napi munkaidő az átlagos. Ha 2017. évben sem emelkedik – a 4 éve már változatlan – az egy főre
jutó támogatás, akkor hiába módosul az Mmtv. és teszi lehetővé a rehabilitációs ellátásban
részesülőknél, hogy a négyórás foglalkoztatási korlát helyett keresetkorlátot vezessenek be, a
munkaadók forrás hiányában akaratuk ellenére sem fogják tudni a munkaidőt növelni. Ezzel
továbbra is fennmarad a megváltozott munkaképességű munkavállalók alacsony kereseti szintje
(általában a minimálbér), mely a viszonylag kisösszegű ellátásokkal együtt sem nyújt fedezetet
önmaguk, és családjuk elfogadható szintű fenntartásához, gyermekeik neveléséhez, iskoláztatásához,
a jövő munkaerő utánpótlásának neveléséhez.
Tisztelt Miniszter Úr!
Arról ritkán beszélünk, hogy ma hazánkban az egészségkárosodással és fogyatékossággal élők
száma – különböző tanulmányok szerint – mintegy másfél millió, melynek fele a munkaképes korú
kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy általában a családok egyharmada érintett lehet az
egészségkárosodott személy életkörülményeinek biztosításában, a vele való törődésben.
Ezért ez nem csak gazdasági, hanem jelentős társadalompolitikai kérdés is, melyben különösen
érdekeltek az általunk is képviselt azon munkaadók, melyet a fogyatékosügyi szervezetek,
egyesületek, alapítványok hoztak létre és működtetnek.
Ebben külön szerepe van az állami és önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak.
Tisztelettel kérjük Miniszter Urat, tegyen meg mindent e halmozottan hátrányos helyzetben lévő
emberek és az őket megfelelő munkajövedelemhez juttatni szándékozó munkaadók érdekében.
Fontos lenne számunkra, hogy korszerű technikai és technológiai berendezésekhez jutva, a
jelenleginél még színvonalasabb termékek előállítására és szolgáltatások végzésére legyünk képesek
és az állam, önkormányzatok által nyújtott megrendeléssel garantált piacokon további bevételekhez
jutva megőrizhessük működésünket.
Mindenki előtt ismert, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása a társadalom számára
a legelfogadhatóbb, a kormány számára a leggazdaságosabb, az egyéneknek a legmegfelelőbb
megoldás.
Bízva Miniszter Úr megértésében és a szakapparátus tevékenységében, közös céljaink érdekében
várjuk kedvező válaszát.

Nyíregyháza, 2016. április 19.
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Tisztelt Elnök Úr!
A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásával összefüggésben
a 2017. évi központi költségvetéshez Balog Zoltán miniszter úr részére küldött levelét
köszönettel megkaptuk és Miniszter úr megbízásából az alábbi választ adom.

Mindenekelőtt engedje meg, hogy szaktárcánk köszönetét fejezzem ki az Ön által
képviselt szervezet, illetve az akkreditált munkáltatók felé, akik töretlen szakmai
elkötelezettséggel végzik munkájukat. Megkeresésük egyes részleteit korábbi, 2016 elején

küldött levelükre adott 6529-2/2016/REHAB ikt. sz. válaszlevelünkben már részben
megválaszoltuk azon megállapításokat fenntartjuk. Mindazonáltal hangsúlyozni szeretném,
hogy az Önök pragmatikus meglátásai gyakorlati tapasztalataik, véleményük megismerése
fontos a Minisztérium, így a Szociális Úgyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság számára és továbbra is nyitottak vagyunk
a kölcsönös párbeszédre
egyeztetésekre.
Ezen kölcsönös nyitottság okán örömömet fejezem ki a tekintetben is, hogy egy újabb és
célirányos szakmai egyeztetési fórum nyílt meg a közelmúltban az érdekeltek számára, mivel
a szakmai koncepciók kidolgozása, véleményezése, jogszabályalkotásra vonatkozó
javaslattétel érdekében hozta létre a Kormány a 1187/2016. (IV.12.) Korm. határozattal a
Szociálpolitikai Tanácsot és annak Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatási Országos
Szakmai Kollégiumát, aminek tagjai között tudhatjuk a legtöbb akkreditált foglalkoztatót

tömörítő érdekképviseleti szervezet, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnökét is,
valamint az állami foglalkoztatókért felelős nemzeti fejlesztési miniszteri megbízottat, akik
együtt az akkreditált munkáltatókat és munkavállalóikat képviselik a kollégiumban. Mint az
On előtt is ismert, az első ülésen már konkrét témák is megfogalmazásra kerültek, melyek
közül pl. a differenciált támogatások szakmailag indokolt és szükséges mélységű részleteinek
a fiskális—, társadalom- és szociálpolitikai elvárásoknak egyaránt megfeleltethető
koncepciójának kidolgozását — természetesen minisztériumi szakterületi részvétellel — célul
tűzte ki a Kollégium.
A Kormány még a Széll Kálmán Tervben fogalmazta

meg, hogy a foglalkozási
célja
megváltozott
rehabilitáció
munkaképességű emberek nyílt munkaerő—piaci
a
foglalkoztatottságának növelése, s a minősítési eljárásban meghatározottak szerinti
határozott ideig tartó támogatás és szolgáltatás biztosítását követően, az egyén egészségi
állapotától Eiggóen támogatás nélkül is lehetővé váljon foglalkoztatásuk, s így az
intézkedések (a 2011. évi átalakítás során) az uniós foglalkoztatási célok figyelembe
vételével kerültek megfogalmazásra. Az ._Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020:
megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt" című közlemény
szerint az unió szintjén a fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája 50 % körül van,
míg az ,,Európa 2020" Stratégia prioritásai között az szerepel, hogy biztosítani kell a 20—64
évesek körében azt, hogy a fo glalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. Ez hazánkban irányadó
a megváltozott munkaképességű személyek esetében is, amely új befogadó szemléletet
igényel a társadalomtól, ti. hogy az integráció a munkahelyeken is megvalósuljon. A
szakpolitikai eszközrendszert összességében ezen fő célnak kell alárendelni, köztük a
rendeletben szabályozott degresszív támogatási jelleg is ezt hivatott szolgálni. Közvetlenül ezt
a célt szolgálja továbbá az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXVI.
törvény (Mmtv.) módosításával létrejött új szabály is. Eszerint a rehabilitációs ellátás mellett
folytatott keresőtevékenységnek már nem munkaidő-korlátja van, s az ellátást is csak akkor
kell megszüntetni, ha a jogosult jövedelme három egymást követő hónapban meghaladja a
minimálbér lSO%-át, ami 2016. május l-jén lépett hatályba.
A KSH 2011—ben végzett felmérése szerint még csak 18 %-os volt a megváltozott
munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája, míg a 2015. év I.
negyedévi KSH munkaerő-felmérés szerint ez a ráta 25 %-ra emelkedett.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény a fenti célok érdekében teljes körűen átalakította a

foglalkozási rehabilitációs rendszerét. A rendszer átalakításhoz szorosan kapcsolódott a
komplex minősítés rendszerének továbbfejlesztése, a 2008—2012 közötti tapasztalatok
alapján. A 7/2012. (11.14.) NEFMI rendelet hatályba lépésével megtörtént a minősítési
szempontok jogszabályba foglalása, ezáltal a minősítés szubjektivitásának jelentős
csökkentése is megtörtént. A TÁMOP 5.4.8—08. projekt keretében az minősítési irányelvek
kidolgozása és folyamatos frissítése mellett megtörtént a szakértők felkészítése, minősítési
protokollok kidolgozása, a képességvizsgálatok módszertanának kidolgozása, és a TIOP
3.2.2. projekt keretében megtörtént a képességvizsgáló eszközök beszerzése is. Ezen
intézkedések és eszközök mind az objektív minősítés megteremtését célozzák.
A gyakorlati tapasztalat ugyanakkor azt mutatja, hogy a szakmai képzéseken túl fontos a
minősítésben résztvevő szakemberek célcsoport iránti érzékenységének növelése, az

ügyfélbarát magatartás alkalmazásának elősegítése. Ennek érdekében folyamatos képzéseken
és tréningeken kell részt vennie a szakembereknek, mely szintén elősegíti a szakmai fejlődést
és az emberséges bánásmódot.
Az akkreditált foglalkoztatók fenntartható működését szolgáló intézkedések közé
sorolhatjuk az ún. egyszeri támogatás intézményét is. Az akkreditált foglalkoztatók
számára a Kormány által 2014 decemberében a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
szóló 327/2012. (XI. ló.) Korm. rendelet módosításával bevezetett új támogatási intézkedés
kifejezetten a fejlesztési célú és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó többletköltségek jogcím
bérköltségen kívüli elemeinek preferenciájával jött létre. Erre a célra 2014-ben a Kormány
2,6 milliárd Ft, 2015-ben 1 milliárd Ft összegű támogatást nyújtott. Egy 2015. évi
további rendeletmódosítással a Kormány kiterjesztette az egyszeri támogatást úgy, hogy
az intézkedést nem csak 2014—ben, hanem bármely költségvetési évben foganatosítani lehet,
melynek rendszerbe illesztett működtetése szakpolitikai cél.
Tájékoztatom, hogy a Varga Mihály gazdasági miniszter úrnak
a 2017. évi központi
költségvetés tervezéséhez küldött levelükhöz kapcsolódóan szaktárcánk felé megfogalmazott
kérésüket, melyben az e speciális foglalkoztatást végző akkreditált munkaadók által végzett
tevékenységhez szükséges és indokolt mértékű állami támogatás biztosítását kérik,
szakpolitikailág támogatjuk. A T/10536 sz. Magyarország 20] 7. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgyalási menetrendje megismerhető
a
http://www.parlament.hit/folyamatban-levo—torvenviavaslatok oldalon, melynek esetleges
módosítása már az Országgyűlés hatásköre.

Budapest, 2016. május , 7.053
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