
  

 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Cím: H-1117 Budapest, Karinthy F. út 3. 
Levelezési cím: H-1384 Budapest Pf. 769 
Telefon: +36 1/279-4799 
Fax: +36 (1) 466-5311 
E-mail: pestkh-mk@lab.hu 
Honlap: http://kmrmk.munka.hu ( www.munka.hu ) 

1 

                                                                                            TÁMOP 1.1.1-08/1-2008-0001 

 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Az Európai Unió támogatásával  

a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló  TÁMOP 

1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek  

rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”című programról 

 

1. A program bemutatása 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a 

támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az 

Európai Szociális Alap, amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok 

munkanélküliségét. 

A program célja az, hogy az egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek 

számára segítse elő, támogassa a foglalkozási rehabilitációt, a foglalkoztathatóság munkavégző 

képesség javítását olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, képzések, támogatások 

biztosításával, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli 

elhelyezkedést tartós támogatás nélkül. 

A program lebonyolítói a Munkaügyi Központok illetékes kirendeltségei, melyek 5 év alatt csaknem 

14 ezer megváltozott munkaképességű személynek kívánják a rehabilitációját elősegíteni, 

foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni, illetve részt venni 

a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében. 

 

2. Ki vehet részt a programban? 

A programban azok a jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személyek 

vehetnek részt,  akik a programba vonás feltételeinek megfelelnek, és akinek a program által 

nyújtott szolgáltatások, támogatások segítségével munkaerő-piaci helyzete javítható, vállalják 

rehabilitációjuk érdekében az együttműködést, és munkaerő-piaci helyzetük javulása a 

hagyományos eszközökkel nem érhető el, komplex problémakezelésre van szükségük, melyre a 

program lehetőséget ad. 

2.1A program célcsoportjába tartozók 

- külön törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult személy, 

 illetve 

-  az az álláskereső, akinek 

       a munkaképesség-csökkenése - 2011. január 1-jét megelőzően az Országos 

Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. 

augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos 

Orvosszakértői Intézete szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy 2001. 

január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak 

Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - 50-66 százalékos mértékű, illetve 

az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági 

állásfoglalása szerint - 40-49 százalékos mértékű, 

 

 

- vagy 



Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Cím: H-1117 Budapest, Karinthy F. út 3. 
Levelezési cím: H-1384 Budapest Pf. 769 
Telefon: +36 1/279-4799 
Fax: +36 (1) 466-5311 
E-mail: pestkh-mk@lab.hu 
Honlap: http://kmrmk.munka.hu ( www.munka.hu ) 

 

2 

       az egészségkárosodása - az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy 

az NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint - 50-79 százalékos mértékű, és ezzel 

összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, 

illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra 

rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható 

 

 

3.  A program alanya lehet  

Az a rehabilitációs járadékban részesülő személy, aki  

a) a jogszabályban előírt időpontban együttműködési céllal megkeresi az illetékes 

kirendeltséget,   

b)  a komplex program keretében írásbeli rehabilitációs megállapodást köt,  

c) teljesíti a komplex megállapodás mellékletét képező rehabilitációs tervben foglaltakat, 

és 

d) vállalja a TÁMOP 1.1.1 programban a részvételt, erre vonatkozóan írásbeli 

megállapodást köt a kirendeltséggel és a továbbiakban a megállapodásban foglaltakat 

teljesíti. 

 

Rehabilitációs megállapodásban nyilatkoznia kell, arról hogy 

 vállalja az együttműködési kötelezettség teljesítését,  

 elfogadja a felajánlott, megfelelő munkahelyet, valamint térítési kötelezettséggel nem 

járó képzési lehetőséget, továbbá 

 az egészségi állapotában bekövetkezett tartós rosszabbodásról, kereső tevékenység 

folytatásáról, vagy a kereseti, jövedelmi helyzetének megváltozásáról, illetve a 

rehabilitációs megállapodás alapjául szolgáló körülményeiben bekövetkezett lényeges 

változásról, annak bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül értesíti a munkaügyi 

központ illetékes kirendeltségét.  

 Tudomásul veszi, hogy rehabilitációs járadék folyósítása mellett a program résztvevőjeként 

kereső tevékenységet csak kereseti korlát mértékéig végezhet, valamint jognyilatkozat 

nélküli(fekete)foglalkoztatásban nem vehet részt 

A rehabilitációs megállapodás tartalmazza továbbá 

 az önálló munkahelykeresés formáit, 

 az orvosi, szociális és foglalkoztatási rehabilitációhoz szükséges, az  igénybe 

veendő/vehető szolgáltatásokat, valamint 

 a kirendeltségen történő jelentkezések gyakoriságát, a kapcsolattartás módját, a cél 

érdekében vállalt kötelezettségeket. 

A megállapodás aláírására a munkaügyi központ és rehabilitációs járadékban részesülő személy 

közös elképzelése alapján kerül sor.  

Továbbá a program alanya lehet az a jelen tájékoztató 2.1  pontjában meghatározott 

megváltozott munkaképességű álláskereső személy, aki vállalja a TÁMOP programban 

részvétel feltételeit, és erre vonatkozóan írásbeli megállapodást köt.  

 

Nem lehet a program alanya 

az a személy 

a) aki a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében az állami foglalkoztatási szervvel 

az együttműködést nem vállalja, 

b) aki a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből, 

valamint képzési keretéből támogatásban részesül, 

c) aki másik munkaügyi központ által szervezett programban vesz részt, 

d) aki a 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. 

munkanélküliség megelőzése és kezelése intézkedés keretében szakképesítést vagy 
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munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és munkagyakorlat szerzési 

támogatásban részesült, és a támogatás megszűnését követően két évnél kevesebb 

idő telt el, 

e) aki a munkaügyi központ által korábban indított bármely program résztvevője volt, és 

a korábbi programban a nyomon követés ügyfélnek felróható okból nem zárult le 

f) aki az adott vagy másik munkaügyi központ által indított TÁMOP 1.1.1. programnak 

korábban sikeres résztvevője volt és rehabilitációja befejeződött. 

g) akinek a munkaügyi központ által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt 

támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn. 

 

A program által nyújtható szolgáltatások, támogatások 

 

A program keretében szolgáltatások, képzések, valamint egyéb, az elhelyezkedést elősegítő 

támogatások igénybevételére van lehetőség. A szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából 

olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek hozzájárulnak a 

résztvevő rehabilitációjához, munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.  

Támogathatók szolgáltatások, képzések, az önfoglalkoztatás, valamint a foglalkoztatást elősegítő 

bértámogatások különféle típusai.  

Ha fenti feltételeknek megfelel és a program feltételeit vállalja , Ön is azok táborába tartozhat 

majd, akiknek az Európai Unió által támogatott Társadalmi Megújulás Operatív Programmal 

megvalósulhat rehabilitációja, valamint elhelyezkedése vagy önfoglalkoztatása. 

 

Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a Pest Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1. Projektszervezet munkatársaihoz. 
 

 
Budapest, 2012. április 


