A foglalkozási rehabilitáció
aktuális kérdései

Foglalkoztatási célok 2020
•

Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20–64 évesek körében a
foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.

•

A Központi Statisztikai Hivatal „Megváltozott munkaképességűek a
munkaerőpiacon 2011.” felmérése alapján a közel 767 ezer fő megváltozott
munkaképességű személyeknek a 18 %-a dolgozik (a 2011. évi népszámlálás adatai
szerint: 490.578 fő fogyatékos személy foglalkoztatási rátája: 14 %).

•

A Nemzeti Adóhivatal 2014. évi adatai szerint mintegy 68 ezer olyan szabad
munkahely van, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása
helyett a cégek inkább a rehabilitációs hozzájárulás befizetését választják.

•

Cél: a megváltozott munkaképességű munkavállalók körében is növelni kell a
foglalkoztatási rátát, megtalálni a szabad munkahelyeket.

Országos Fogyatékosságügyi Program
• Az Országgyűlés 2015. március 31-én elfogadta az OFP-t
15/2015. (IV.7.) OGY határozat mellékletében a program,
amely 2015-2025 évekre határozza meg a tematikus célokat.
• 2015-2018. évekre OFP végrehajtására Intézkedési Terv
1653/2015. (IX.14.) Korm. határozat
• Beavatkozást igényel:
- inaktívak magas aránya, passzivitás, izolálódás miatt.
• Tematikus célok:
- nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés növelése,
- társadalmi befogadás, szemléletformálás,
- szolgáltatások bővítése, atipikus foglalkoztatási lehetőségek
- képzés, piacképes termékek gyártása

Nyílt munkaerő-piaci elhelyezés
•

Támogatott foglalkoztatás – 327/2012. (XI.16.) Korm.rendelet
– Rehabilitálható mmk-s személy – tranzit foglalkoztatott (B1, C1 minősítésű) – 3 évig –
degresszívitás a támogatásban
– Munkapróba – több alkalommal, max. 4 hónap lehet – Közfoglalkoztatás – rehabilitációs ellátásban részesülő, v. ellátásban nem részesülő,
álláskeresőként nyilvántartott mmk-s személy (2011. évi CVI. Tv., 375/2010.(XII.31.)
Korm.rendelet)

•

Atipikus foglalkoztatás
– Távmunka – Munka törvénykönyve 2012. évi I. tv. 196-197. §
– Bedolgozói munkaviszony – Mt. 198.-200. §
– Célcsoport specifikus önfoglalkoztatás – Flt. 17. §
(rehabilitációs járadékban, v. rehabilitációs ellátásban részesülő vállalkozóvá válása)
– Szociális gazdaságok – szociális szövetkezet – 2006. évi X. tv.

•

Rehabilitációs hozzájárulás (964.500,-Ft/fő/év), vagy foglalkoztatás

Társadalmi
felelősségvállalás
1201/2015. (IV.9.) Korm. határozat
A vállalati társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatos
prioritásokról és CSR Cselekvési
Tervről
2.2. Megyei Munkáltatói és Civil
Fórumok létrehozása
Célja: megvitatni, a vállalkozások hogy
tudják munkahelyeiket alkalmassá
tenni mmk-s személyek alkalmazására.
2.2.2. CSR keretében minél több
munkáltató törekedjen a mmk-s
személyek nyílt munkaerő-piaci
foglalkoztatására

• A munkaerő piaci szolgáltatások
esetében elsősorban a nyílt
munkaerő-piacra való kihelyezést
kell elősegíteni a szolgáltatások
fejlesztésével, EFOP 1.1.1.

Rehabilitációs kártya
Kedvezmény
- A kártyát a NAV állítja ki.
- A munkaadó az érvényes
Rehabilitációs kártyával rendelkező
megváltozott munkaképességű
személy foglalkoztatása esetén
adókedvezményben részesülhet, ez
maximum a minimálbér kétszeresének
27%-a lehet.

- 2015.szeptemberi adat: 28783 fő
8564 munkáltatónál

Jogosultak köre
Akinek a 2011. évi CXCI. tv. alapján a
rehabilitációs hatóság által végzett komplex
minősítés szerint:
- foglalkoztathatósága rehabilitációval
helyreállítható (B1), vagy
- tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1).
- 2011. december 31-én III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
rendszeres szociális járadékban részesült (ezek
az. un. „átfordulósok”, vagy
- rehabilitációs járadékban részesül.
Terv: a kártyára jogosultak körének bővítése

A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci
integrációjára fordított források
Szociális intézményi foglalkoztatás
támogatása 20/39
Megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásával összefüggő
bértámogatás 20/46
Megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásával támogatása 20/47
eredeti előirányzat

2014. év

2015. év

2 075 600 000 Ft

2 074 400 000 Ft

720 000 000 Ft

360 000 000 Ft

34 313 500 000 Ft

29 333 500 000 Ft

egyszeri támogatás*
*elszámolási időszak: 2014.01.01. – 2015.12.31.

2 669 799 832 Ft

Költségvetési többletforrás

-

2 000 000 000 Ft
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Szervezeti változások
• Szakmai irányítás:
EMMI - NRSZH - I. fokú rehabilitációs hatóság
(74/2015. (III.30.) Korm.r.)

• Fővárosi/megyei kormányhivatalok – belső
integrációja
(2010. CXXVI. Tv., 7/2015.(III.31.) MvM utasítás)
• Rehabilitációs szakigazgatási szervek megszűntek,
feladatok megoszlanak (I. fokú rehab.hat.):
- Foglalkoztatási Főosztály
- Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály (komplex
minősítések, ellátások megállapítása

Szemléletváltást segítő programok
 Segítő Vásárlás logó használata
- fogyatékos személyek által gyártott termékek vására, mint egy 50 munkáltató
jogosult a használatára
 Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés
 Jobb Velünk a Világ!
- 2013. december 3. – a program keretében önkormányzatok vállalták, hogy növelik a
megváltozott munkaképességű munkavállalóik számát, 2014-ben 130 főt vettek fel 30
önkormányzatnál és 34 érzékenyítő tréninget tartottak munkatársaiknak.
 Az Év Esélyteremtő Munkahelye Díj – Szimbiózis Alapítvány – Borsod- Abaúj-Zemplén megye

 EFOP 111. program
- 8 milliárd Ft támogatást tudunk 2015-re tervezni, munkaerő-piaci integrációra

A szemléletváltás jövője, érzékenyítés ,
képzés
 általános iskolában – láthatatlan kiállítás, ability park
 Középiskolában – önkéntes munka
 Egyetem – képzés része
 Munkahelyen: - sikerüljön belépni
- munkapróba, speciális Mt. Szabályok
- munkakör fenntartás – speciális mkörök
- mentorálás, beilleszkedés
- cég dolgozóinak felkészítése, érzékenyítés

Köszönöm a figyelmet.
Dr. Bárány Anikó
szakmai főtanácsadó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság
Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
Telefon: 795-4881
aniko.barany@emmi.gov.h
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