
 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 

 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdésének a) és e) pontjai szerinti 

támogatási elvek, a 2017. évre vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a pályázati 

bíráló bizottság 2016. november 24. napján tartott ülésen egyhangúlag azt a javaslatot 

fogalmazta meg a Miniszter részére – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések változásaihoz 

teljes mértékben igazodva – hogy 2017. évben a 2016. évre megállapított egy főre jutó éves 

támogatás kerüljön növelésre a 2017. évi minimálbér emelésnek megfelelő mértékben (15%), 

ezzel egyidejűleg a támogatott foglalkoztatási kapacitás a rendelkezésre álló források 

figyelemben vételével kerüljön maximalizálásra. 

 

A döntési javaslat kialakításának főbb szakmai szempontjai: 

 

a) a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése, 

b) a munkáltatónak az ellenőrzési jegyzőkönyvek (Hivatal, Magyar Államkincstár) 

alapján történő értékelése, 

c) a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló 

feltételrendszere, 

d) a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben, 

e) a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és 

munkafeladatok, 

f) a munkáltató egyéb bevételeiből a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és 

működtetésébe történő visszaforgatás mértéke, 

g) az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a 

munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége, 

h) a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt, 

i) a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási 

rehabilitációban részt vevő szervezetekkel, személyekkel, 

j) a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése, különös tekintettel a 

területi foglalkoztatási igényekre és az álláskereső megváltozott munkaképességű 

személyek összetételére és nagyságrendjére, 

k) a pályázónak a foglalkozási rehabilitáció területén felmutatható eddigi eredményi 

referenciái; 

l) a pályázónak a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos szakmai fejlesztésekben, 

programokban, projektekben való részvétele. 

 



A bizottság javaslatát az alábbi szempontokra alapozta: 

 

1. egy főre jutó támogatás növelése, 

2. a támogatott foglalkoztatott létszám csökkentése. 

 

1. Egy főre jutó támogatás növelése 

A támogatási mérték szinten tartása mellett, figyelembe véve az elmúlt évek, továbbá a 2017. 

évi minimálbér növekedés mértékét - amely jelen foglalkoztatási rendszerre különösen nagy 

kihatással van –, az akkreditált foglalkoztatás jelenlegi rendszere nem fenntartható, tekintettel 

arra, hogy a munkáltatók a bérköltségek növekedését nem képesek kigazdálkodni egyéb 

bevételeikből. 

 

2. A támogatott foglalkoztatott létszám csökkentése 

A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának és 

foglalkoztatásának elősegítését egyéb európai uniós forrásokból megvalósuló programok is 

segítik, illetve a rehabilitációs költségvetési támogatásnak is célja a tranzitálható munkaerő 

nyílt munkaerő-piacra történő visszavezetése. Mindemellett figyelembe kell venni, hogy a 

2016. évi egy főre fajlagos támogatás szinten tartása mellett a foglalkoztatás nem biztosítható. 

 

Fenti 2 fő szempontot figyelembe véve, a pályázatok bírálatánál további támogatási 

elvek kerültek meghatározásra: 

A kalkulált támogatható létszám meghatározása: legfeljebb a pályázó által a 2016. I-IX./X. 

hónapokban ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók száma, 

azzal hogy az nem lehet több, mint a 2016. évre szerződött foglalkoztatási kapacitás - a 2016. 

évben szerződéssel nem rendelkező pályázók esetében, mint a pályázat benyújtásakor 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszám -, illetve a 2017. évre 

kért foglalkoztatási kapacitás. 

 

Főszabály szerint a felajánlott kapacitás a kalkulált támogatható létszám 

arányosításával kerül meghatározásra, az alábbiak figyelembevétel: 

 

Főszabály szerint valamennyi pályázó kalkulált támogatható létszáma csökkentésre kerül. 

 

Amennyiben valamely pályázó részére az alábbi kritériumok teljesülése miatt csökkentett 

kapacitás kerül megajánlásra, csak egy, a legnagyobb kapacitás-elvonással járó támogatási elv 

alapján kerül csökkentésre a megajánlott kapacitás. 

 

1. Főszabály szerint valamennyi pályázó esetében a megajánlott kapacitás a kalkulált 

támogatható létszám 88%-ban kerül meghatározásra. 

2. Főszabály szerint az új pályázók esetében a megajánlott kapacitás a pályázat 

benyújtásakor a munkáltatónál tényleges foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 

személyek számánál nem lehet magasabb, továbbá a megajánlott kapacitás az így 



kalkulált támogatható létszám 75%-ban kerül meghatározásra, azzal, hogy az nem lehet 

több, mint 30 fő. 

3. A 8, vagy 8-nál magasabb negatív értékelő ponttal rendelkező munkáltatók esetében a 

megajánlott létszám a kalkulált támogatható létszám 50%-ban kerül meghatározásra. 

4. Nem támogatható az a pályázat, melynek értékelési indexe nem éri el a 30%-ot. 

5. Főszabály szerint a megajánlott kapacitás a kalkulált támogatható létszám 50%-ban kerül 

meghatározásra azon pályázat esetében, amelynek értékelési indexe nem éri el az 40%-ot. 

6. Főszabály szerint a megajánlott kapacitás a kalkulált támogatható létszám 70%-ban kerül 

meghatározásra azon pályázók esetében, akiknél 2016. évben legalább 5 hónap 

tekintetében a támogatások kiutalásakor köztartozást kellett levonni. 

7. A megajánlott kapacitás a kalkulált támogatható létszám 97%-ban kerül megajánlásra 

azon pályázók esetében, akiknek az értékelési indexe magasabb, mint 84%. 

 

Azon pályázók esetében, akik foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos projektek keretében 

foglalkoztatási kötelezettséget vállaltak és ennek ténye jelen pályázatukban is feltüntetésre 

került, a megajánlott létszám a kalkulált támogatható létszám plusz a foglalkoztatásra 

vonatkozó fenntartási kötelezettség kizárólag azon létszám tekintetében, amely 2016. évi 

rehabilitációs költségvetési támogatásból nem támogatott, és az így kapott érték korrigálva a 

fenti támogatási szempontokkal. 

 

Budapest, 2016. december 14.  

 

 

Czibere Károly  

szociális ügyekért és társadalmi  
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