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Tisztelt Miniszter Úr!
Szövetségünk több mint negyedszázados tevékenysége alatt a kormányokkal és a témában illetékes
minisztériumokkal, országos szervekkel való együttműködése során elkötelezetten képviselte a
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának ügyét.
Támogattuk az ésszerű korszerűsítéseket, a kormány ez irányú törekvéseit és ebben az országos
szervek elismert szakmai partnerei vagyunk.
E speciális foglalkoztatást végző munkaadók működésének megőrzéséhez, a megfelelő technika és
technológia fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás növelése érdekében - hazánknak már az EUhoz való csatlakozását követően - mi kezdeményeztük a rehabilitációs hozzájárulás összegének
emelését. Bíztunk abban, hogy ez az ügyünket célirányosan fogja szolgálni. A rehabilitációs
hozzájárulás összegének jelentős (több mint hatszoros) emeléséről 2010-ben döntöttek, azóta annak
összege 964500 Ft/fő/év , ebből a költségvetés évi bevétele 65 milliárd Ft.
Ekkor még működött a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprészre is, mely kisebb mértékben a
munkahelybővítésre és megtartásra is lehetőséget nyújtott.
Mindezek ellenére e speciális cégek fejlesztési forráshoz alig jutottak, javaik jelentős mértékben
amortizálódtak, korszerűsítésük halaszthatatlan.
Ugyanakkor a központi költségvetésben már megjelent a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásához nyújtott támogatás csökkenése, mely a 2008. évi 2 millió Ft.-ot is meghaladó
összegről 2010-re 1,5 millióra mérséklődött. Ezzel egyidőben a foglalkozatott sérült dolgozók száma
még meghaladta az 50 ezer főt.
Azóta 2011. évtől 1,2 millió forintra változott, majd 2013-2016 közötti időszakban a fajlagos
támogatás „tartósan” 1,12 millió forint lett, a foglalkoztatottak száma pedig 31000 fő.
Az e területen működő akkreditált munkaadók száma jelenleg meghaladja a 350-et, melynek egytizede
alkalmazza a megváltozott munkaképességű dolgozók háromnegyed részét, tehát a 31 ezer főből
mintegy 23 ezer főt.
Ezek általában azok a nagyobb létszámú védett foglalkoztatók( többsége állami, önkormányzati,
egyesületi tulajdonban) melyek erre a célra lettek alapítva és nonprofit szervezetként működnek,
létszámuk kb. 80 %-a egészségkárosodott személy. E cégek eddig még tudtak alkalmazkodni az utóbbi
években bekövetkezett jelentős jogszabályváltozásokhoz, de működésük határához értek.
Miközben az utóbbi tíz évben az egy főre jutó foglalkoztatási támogatás közel felére csökkent,
addig a minimálbér aránya több mint 75 %-kal nőtt.
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Működésüket úgy tudták megőrizni, hogy a dolgozók átlagos napi munkaidejét négy óra körüli értékre
mérsékelték ahhoz, hogy az elért foglalkoztatási szintet megtarthassák és a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásából eredő többlet költségeiket részben finanszírozni tudják.
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Mind a bér, mind az egyéb működési költségek továbbiakban 2017. évtől csak úgy
finanszírozhatók, ha a fajlagos támogatás növekszik, ehhez pedig a létszám megtartása és
a napi foglalkoztatási idő növelése, csak akkor lehetséges, ha a költségvetésben e réteg
foglalkoztatásához - a 2016. évi 34,313 Md. Ft.-nál lényegesen nagyobb összegű forrást
biztosítanak (melyhez véleményünk szerint felhasználható a rehabilitációs hozzájárulásból a
költségvetésbe befolyó mintegy 65 milliárd forint egy része is).
Szükséges továbbá, hogy a kormány hasson oda, hogy állami és önkormányzati
megrendelésekkel e speciális munkaadóknak, illetve a megváltozott munkaképességűek által
előállított termékeknek és az általuk nyújtott szolgáltatásoknak garantált piaca legyen.
Az UNIO több tagállama gyakorlatának megfelelően többször javasoltuk, hogy a nyíltpiaci
cégek a rehabilitációs hozzájárulás megfizetését az akkreditált munkaadóktól való
megrendeléssel kiválthassák.
Szakmai álláspontunk szerint a megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának
támogatására a 2017 évi központi költségvetésben tervezendő összeget a további években
a minimálbér évenkénti emelésének arányában kellene növelni.
A rehabilitációs kártyára való jogosultságot az akkreditált munkaadóknál alkalmazott minden
megváltozott munkaképességű dolgozóra ki kellene terjeszteni.
A megnövekedett szállítási költségeket- ahol ezek mértéke jelentős, a támogatásban el kell
ismerni.

Mindezekkel megnyílhat annak a lehetősége, hogy akik rehabilitálhatók és esélyesek a nyíltpiaci
foglalkoztatásra azokat a munkaadó napi 4 óránál hosszabb munkaidőben is alkalmazni tudja.
Tisztelt Miniszter Úr!
Kérjük, hogy az illetékes tárcákkal (értelemszerűen EMMI -vel) együttműködve segítse elő,
hogy a 2017. évi költségvetési törvényben a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásának támogatásához a realitásoknak megfelelő, a szükséges és indokolt mértékű
összeget biztosítsák.
Csak ez teszi lehetővé, hogy a sérült emberek megfelelő munkajövedelemre tegyenek szert, biztosítsák
önmaguk és családjuk fenntartását, a jövő munkaerő-utánpótlásának megfelelő szintű nevelését.

Várjuk Miniszter Úr kedvező válaszát.

Nyíregyháza, 2016. április 18.
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A rehabilitációs foglalkoztatás költségvetési támogatása és a minimálbér viszonya
2006-2016.
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Tisztelt Elnök Úr!
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter részére a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának támogatásával kapcsolatban írt levelét köszönettel megkaptam, azzal
összefüggésben az alábbiak szerint tájékoztatom.
kiemelt
A kormányzati intézkedések és törekvések között
helyet foglal el a foglalkoztatás
bővítése, ezen belül egyik fő célkitűzés a fogyatékos és megváltozott munkaképességű
személyek rehabilitációs foglalkoztatásának támogatásával a fenntartható foglalkoztatás
feltételeinek megteremtése, elsősorban a nyílt munkaerőpiacon.
A nemzetgazdasági tárca számára is kulcsfontosságú a megváltozott munkaképességű
személyek munkához jutásának segítése, így a 2017. évi költségvetési keretek kialakítása
során a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkaerő piaci
költségvetési támogatás formájában járul hozzá a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásához, a célra a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
T/ 10377. számú törvényjavaslatban a kapcsolódó előirányzaton mintegy 34,3 milliárd forint
áll rendelkezésre. A költségvetésből nyújtott támogatás nem a teljes költség megtérítését
jelenti, hanem elsődleges célja hozzájárulást biztosítani a foglalkoztatáshoz.
'

Megjegyzem, számos, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával
összefüggő uniós forrás is elérhető [pl. az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP 1.1.1—15 kiemelt projekt) keretében 10 milliárd forint, a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP 7.1.3-15 kiemelt projekt) keretében további 2
milliárd forint áll rendelkezésre]. Ennek alapján komplex programok útján, a hazai és uniós
források összehangolásával valósulhat meg a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásának támogatása.
A fentieken túl a megváltozott munkaképességű személyek munkavállalásának támogatását
szolgálja az a kormányzati intézkedés is, amely a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott
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munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosításával
lehetővé tette, hogy az érvényes és hatályos éves támogatási szerződéssel rendelkező
akkreditált munkáltatók egyszeri, beruházási jellegű támogatásban részesüljenek. Ez alapján
2014 decemberében mintegy 2,67 milliárd forint került biztosításra. A Korm. rendelet további
módosítása pedig kiterjesztette az egyszeri támogatás nyújtásának lehetőségét, amely alapján
a továbbiakban minden tárgyév decemberében, a rendelkezésre álló források figyelembevétele
mellett egyszeri támogatás adható az akkreditált munkáltatók részére, így 2015 decemberében
újabb 1,04 milliárd forint került elosztásra a foglalkoztatók között. Az egyszeri támogatás
révén a munkáltatók fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket tudnak megvalósítani, amivel a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának fenntartható fejlődéséhez kíván
a Kormány hozzáj árulni.
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának további ösztönzését és
növelését szolgálja a rehabilitációs kártya intézménye, amely kártyát mintegy 26 ezer fő vesz
igénybe.
Végezetül tájékoztatom arról is, hogy a foglalkoztatók terheinek csökkentésén túl a
munkavállalók számára is számos kedvező intézkedésre került sor, pl. személyijövedelemadó
csökkentése, családi adókedvezmény bevezetése. Mindezek alapján álláspontom szerint a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges háttér kellően
biztositott.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2016. május
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