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Megváltozott munkaképességű
dolgozók foglalkoztatása

Menedzsment és működési stratégiák

Balogh Zoltán

START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.

A rehabilitációs foglalkoztatás kialakulásának
rövid történeti áttekintése

Az emberi élet során mindig voltak és lesznek olyan személyek, akiknek a születé-
süktől fogva vagy gyermek és ifjúként az életfunkcióikban bekövetkezett kedvezőt-
len változások miatt a teljesebb életvitelükhöz habilitációra volt és van szükségük.
Mellettük az idősebb korban, felnőttként szerzett betegségekből, fizikai sérülésekből
keletkezett fogyatékossággal, egészségkárosodással élők mindig nagyobb számban
voltak.

Mindkét csoportba tartozó emberekkel való foglalkozás, róluk való gondoskodás
történelmi koronként és társadalmanként változott.

Európában a XVIII. század végétől már az állami jogrendszerben megtalálha-
tók azok az első törekvések, mely szerint a „sérült polgárok” számára az államnak
megfelelő munkalehetőséget kell teremteni és azt a szükséges eszközökkel segíteni
(Angliában és Poroszországban megalkották az első társadalombiztosítási törvénye-
ket.), így vált ez folyamatosan állami feladattá.

Az első, de kiemelkedően a második világháború után hazánkban is - a létszámá-
ban jelentősen csökkent aktív korú munkavállalók teljes foglalkoztatására törekedve
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- szükség volt a háborúban sérült, megrokkant emberek - fogyatékossági csoporton-
ként - szervezett munkába állítására és az ehhez szükséges rehabilitációra.

1945. után hazánkban is, elsősorban önkéntesen, sorra hozták létre az állami és
szövetkezésen nyugvó vállalkozásokat, melyek közül néhány már több, mint
60 éve működik.

Az elsők között alakultak Budapesten a Fővárosi Kefe és Seprűkötő Vállalat,
ahol elsősorban vakokat és gyengén látókat alkalmaztak, majd a Fővárosi Kézmű-
ipari Vállalat. Szegeden a Fonalfeldolgozó, Szombathelyen Vegyesipari Szövetkezet,
mely később Savaria Nett Pack néven volt ismert és ma a FŐKEFE részlege. Jóval
később Pécsen az AGORA Vállalat, majd Debrecenbe a Piremon, Nyíregyházán a
START Vállalat (egyesületek alapították) jött létre, Budapesten pedig az Erzsé-
betvárosi Foglalkoztató (ERFO).

Ezek az ország különböző térségeiben működtek, de képtelenek voltak lefedni az
egész területet, ezért jogi lehetőséget biztosítottak az önkormányzatoknak arra,
hogy rehabilitációs célra szociális foglalkoztatókat alakítsanak - melyek a múlt
század végén tömegesen (a 8/1983.(VI.29.) EüM-PM együttes miniszteri rendelet
szerint - átalakultak és működtek tovább. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy
azok, akik sérüléseik miatt nem képesek a munkahelyükre bejárni, otthonukban be-
dolgozóként végezhessenek munkát. Így a megváltozott munkaképességűek egyre
szélesebb körű foglalkoztatása alakult ki, bekapcsolódhattak a termelésbe és mun-
kajövedelemhez jutottak.

Ezek a folyamatok az EU valamennyi országában - a helyi körülményekhez és lehe-
tőségekhez igazodva - lezajlottak. A megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ellátása és támogatása a társadalombiztosítás rendszerében zajlott.
Ezt egyébként az Európai Unió nemzeti szabályozás körébe utalja.

Már néhány év alatt a különböző országok munka-rehabilitációs tapasztalatai-
nak összegzését, tanulmányozását a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
végezte el és 1983-ban ajánlást adott ki a tagállamok - köztük hazánk - szá-
mára. Fő tartalma az egészségkárosodás miatt hátrányos helyzetben lévők lehető
legteljesebb rehabilitációjára irányult orvosi és foglalkozási szempontból, és képzé-
süket, átképzésüket ajánlotta.

Az 1980-as évtized végén jogszabályok módosításával lehetővé tették,
hogy a civil szervezetek is gazdasági vállalkozásokat hozhassanak létre.
Hatására sorra jönnek létre a fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei (MEOSZ, SI-
NOSZ, VGYOSZ, ÉFOÉSZ). Elsősorban mozgáskorlátozottak egyesületeinek ala-
pításával egyre több rehabilitációs célú foglalkoztató alakult (Budapest, Debrecen,
Nyíregyháza, Pápa). Ekkor 1989-ben hozták létre a már meglévő munka-
adók (célszervezetek és szociális foglalkoztatók) a Védett Szervezetek Országos
Szövetségét (VSZOSZ) 22 alapító cég részvételével, mely azóta is működik.
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Ez volt az az időszak, amikor kezdetét vette a munkanélküliség kialakulása és
ennek egyik vesztesei voltak a kevésbé hatékony munkavégző képességű dolgozók,
a sérült emberek. A rokkantsági nyugdíj rendszere volt az, mely hosszabb távon
biztos jövedelemforrást jelenthetett. Kormányzati szervek a kedvezőtlen munka-
erőpiaci helyzet kezelésének egyik eszközeként a rokkantnyugdíjazást látták. Ezt
később a munkaügyi-, szociális kutatók a „puha eszköz” alkalmazásaként említik.
Ennek hatása érezhető ma is, erre a későbbiekben még visszatérek!

A statisztikák, tanulmányok bizonyítják, hogy a gazdasági, társadalmi szem-
pontból többszörösen hátrányos helyzetű térségekben régebben, és ma
is a legnagyobb arányú és létszámú az egészségkárosodott lakosság, itt
tartósan magas a munkanélküliségi ráta és alacsony az egy főre jutó jö-
vedelem.

Ezért volt nagy jelentősége annak, hogy különösen ezekben a megyékben na-
gyobb számban, jöttek létre a megváltozott munkaképességűeknek munkalehető-
séget kínáló vállalkozások, melyek később a rehabilitációs foglalkoztatás mai
napig meglévő bázisai lettek.

Magyarországon a megváltozott munkaképességűek ellátását, rehabilitációját, fog-
lalkoztatását meghatározó jogszabályalkotás az 1/1967.(IX.2.) MüM-EüM-
PM együttes rendelettel indult el, mely akkor még elsősorban a korábbi in-
tézkedéseket, különböző utasításokat foglalta egységes rendszerbe. Ezt követte a
megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
szóló 8/1983.(VI.29.) EüM-PM együttes rendelet, mely a korábbi jogsza-
bályt tovább fejlesztve az üzemi rehabilitáció feladatait, kötelezettségeit konkreti-
zálta, rögzítette a megváltozott munkaképességű dolgozók ezzel kapcsolatos jogait
és kötelezettségeit és ellátásra való jogosultságuk feltételeit. Intézményesítette a
rehabilitációs bizottságok munkahelyi, lakóhelyi és területi rendszerét, a tanácsi
szervek ezirányú feladatait, azok együttműködését.

Meghatározta a foglalkoztatási támogatásra való jogosultság feltételeit és mér-
tékét. Ennek egyik célja az volt, hogy az érintett dolgozókat elsősorban a mun-
kahelyükön foglalkoztassák tovább és ha szükséges, ehhez ergonómiailag megfelelő
munkakörülményeket biztosítsanak. Ha ez nem lehetséges, a területi szervekkel
együttműködve kellett gondoskodni róluk.

A jogszabály megszületésének idején, korszerű és előremutató volt. Egyes elő-
írásait jelenleg is hiányolja a szakma.

E jogszabály hatálya alá tartozó speciális munkaadók közül egyre többen fe-
leltek meg a célszervezeti kijelölés feltételének és váltak a kiemelt összegű
dotációra jogosulttá. Számuk 2004. évre meghaladta a 90-et, és az állami
költségvetésben e célra tervezett összeg nagysága több mint 40 milliárd forint volt.
Ezzel szemben ebben az évben már több mint 50 ezer megváltozott munkaképes-
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ségű foglalkoztatásához 64 milliárd forint dotációt folyósítottak.
Természetesen azt a mértéket, egy idő után a költségvetés irreálisan magas-

nak ítélte. Folyamatosan megindult az ily módon történő gazdasági felülvizsgá-
lat, a takarékosság, melynek hatására a fiskális szemlélet óhatatlan károkat is
okozott és okoz jelenleg is. El kell viszont fogadni a felülvizsgálatok szigorúságát,
minden olyan esetben, ahol visszaélés tapasztalható!

A költségvetés teherbíró képességére hivatkozva arra törekedett, hogy a követ-
kező években a felhasználás a tervezett szintjén stabilizálódjon, vagy csökkenjen.
Közben megszeretné őrizni a foglalkoztatásban elért szintet.

Ebben az időszakban a célszervezetek foglalkoztatták a megváltozott mun-
kaképességűek közel 80 %-át és a munkaadók között a dotáció is ennek megfe-
lelően oszlott meg.

2004. évben Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása idősza-
kában a 2204/2002. EK. rendelet alapján megkezdődött egy új jogszabály előké-
szítése. Ebben számítottak a VSZOSZ szakmai véleményére és a konzultációba
bekapcsolódott a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság (RPB) mint középszintű ér-
dekegyeztetési fórum, melyet a VSZOSZ és HVDSZ 2000 - mint szakszervezet -
hozott létre.

A Kormány 2180/2005.(VIII.26.) határozatával döntött a támogatási rendszer át-
alakításáról. A miniszteri rendeletet felváltották a 2005. évben megjelent 176 és
177/2005.(IX.2.) Korm. rendeletek és az ahhoz kapcsolódó miniszteri rendele-
tek. Az új szabályok szerinti működésre való teljes átállásig 2007. június 30-ig
a 8/1983.(VI.29.) EüM-PM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséig tartott,
mely éppen 25 évig volt érvényben.

E negyedszázad alatt a sérült emberek foglalkoztatásához a munkaadóknak a
társas vállalkozások, szövetkezetek, a szociális foglalkoztatók, valamint a célszer-
vezetek minősített kategóriáiban - egyébként nagyon helyesen - a megváltozott
munkaképesség és a fogyatékosság súlyossága szerint differenciált állami
támogatás igénybevételét tette lehetővé. Úgy tűnik - a jelenlegi szabá-
lyozás - nagyon helytelenül - sem ezt, sem a vidéki telephelyeket, illetve
a fővárostól való jelentős távolságot figyelmen kívül hagyja! Természetesen
ehhez egyéb feltételeknek is meg kellett felelni, pl.: a célszervezeteknél alkalmazott
dolgozók legalább 50 %-ának 6 hónap átlagában megváltozott munkaképességű
munkavállalónak kellett lenni, korlátozták az elérhető nyereséget, stb.

A 2204/2002. EK rendelet alapján megalkotott 175/2005. (IX.2.) és a 176/2005.
(IX.2.) kormányrendelet és a végrehajtásukra kiadott miniszteri rendeletek, a tá-
mogatást a munkaadók székhely és telephely szerinti alap, rehabilitációs vagy ki-
emelt minősítésű akkreditációhoz kötötték, mely egységes és egymásra épülő köve-
telményrendszert jelentett. 2006. az új támogatási rendszer jelentős szemléletvál-
tást igényelt.
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Előirányzat (milliárd Ft)
Év FMM)SZMM

PM (SZMM) MIND-
bértám. ktg. intéz- NEFMI ÖSSZESEN

komp. ményi összesen
2006. 38,0 2,0 11,000 4,0 17,000 55,000
2007. 20,0 4,0 26,675 2,5 33,175 53,175
2008. 0,1 9,6 37,570 5,6 52,770 52,870
2009. - 12,0 35,117 5,6 - 52,717
2010. - 12,0 30,300 3,0 - 45,300
2011. - 13,0 24,256 5,0 42,256 42,256
2012. - 11,7 24,500 4,8 - 41,000

Tényleges felh. intézmény nélkül (milliárd Ft)
Év Célszerv. FMM)SZMM Minimál- Rehab.

és egyéb bér ala- hozzáj.
foglalk. bértám. ktg. rehab. Összes kulása Ft/fő/év

(dotáció) komp. tám.
2006. 39,0 2,9 0,0 9,2 51,2 62500 139900
2007. 21,7 8,0 1,9 20,8 52,4 65500 152000
2008. - 15,9 3,0 27,8 46,7 69000 164400
2009. - 16,0 2,9 29,4 48,3 71500 177600
2010. - 10,3 2,1 28,9 41,3 73500 964500
2011. - 9,5 1,9 23,6 35,7 78000 964500
2012. - - - - - 78000 964500

1. táblázat -Költségvetési forrásokról és felhasználásukról 2006. évtől 2012-ig.

Akkreditációs eljárás keretében kérelemre minősítik a munkaadókat, melynek
célja megállapítani és tanúsítvánnyal igazolni, hogy a munkáltató rendelkezik azok-
kal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással
élő és fogyatékos személyek egészségi állapotának megfelelő munkahelyi környezet-
ben való foglalkoztatását.

Új támogatási formák:

- bértámogatás, mely munkába helyezéshez és munkahely megtartáshoz a
bérköltség max. 60 %-a, rehabilitációs foglalkoztatásához 40-100 % lehet;

- költségkompenzációs támogatás, elsősorban a munkába járás, személy-
szállítás, valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, (adminiszt-
ratív és logisztika) számolhatók el;

- rehabilitációs költségtámogatás, melyet a kiemelt tanúsítvánnyal rendel-
kező munkaadók vehettek igénybe a bérköltséget és a foglalkoztatáshoz kap-
csolódó költségeket, összesen max. 80 %-ban támogatja. Itt kötelezően
szerződésbe lett foglalva olyan súlyosan és halmozottan sérült embe-
rek foglalkoztatása, akik a nyílt munkaerőpiacon még támogatással sem
alkalmazhatók.
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A költségkompenzációs és rehabilitációs költségtámogatásra 2005. és
2006. években pályázatot írtak ki, max. 3 éves időtartamra, melyen költség-
kompenzációra 53, rehabilitációs költségtámogatásra 21 munkaadó pályázata volt
eredményes. Azóta újabb pályázatot nem írtak ki, de a támogatás időtartamát a
rendeletek többszöri módosításával szükség szerint hosszabbítgatták, jelenleg 2012.
év végéig.

Ez komoly feszültség gócot okozott az érintett szervezeteken belül, törés-
pontot, számos félreértést, felesleges ellenségeskedést kell kiigazítani.

A rehabilitációs költségtámogatásra az illetékes miniszter védett szervezeti
szerződést kötött a 21 munkaadóval, melynek egyik feltételeként meghatá-
rozott létszámban fogyatékossággal élő dolgozó foglalkoztatását kellett vállalni és
ehhez az állam emelt összegű támogatást biztosított. Ők - általában - a nyílt
munkaerőpiaci igényeknek nem felelnek meg, súlyos, halmozottan fogyatékos mun-
kavállalók.

A költségkompenzációra jogosultak a megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatásához bértámogatásban is részesültek, de ezek együttes összege is
általában kevesebb volt, mint az azonos létszámú dolgozót foglalkoztató rehabili-
tációs költségtámogatásban részesülő munkaadónál.

Az új támogatási formák alkalmazásával a korábbi évekhez viszonyítva csökkent
az egy főre eső juttatás és ez különösen kedvezőtlen volt azoknál a cégeknél, ame-
lyek korábban célszervezetekként magasabb összegű dotációra voltak jogosultak. E
mellett sértette az egyenlő esély elvét az, hogy azok a kiemelt tanúsítvánnyal ren-
delkező szervezetek, melyek idő közben megfeleltek a védett szervezeti szerződés
feltételeinek, újabb pályázati kiírás hiányában nem kerülhettek kedvezőbb hely-
zetbe.

A rehabilitációs költségtámogatás egy főre jutó összege 2008. évben 1,6 millió
forint volt, mely 2011. évre 1,2 millió forintra csökkent. (25 %-os csökkenés)

A még működő - meglévő - szervezetek elérték működőképességük határát. Sür-
gős beavatkozás szükséges.

A költségkompenzációnál ugyanebben az időszakban az egy főre jutó támogatás
500 ezer forintról 600 ezer forintra nőtt és természetesen emellett, bértámogatásban
is részesültek.

Miközben a jogalkotó és az országos irányító szervek szakmailag kedvezőbbnek
ítélték az új rendszer működését, a munkáltatók egy része a gazdasági recesszió
és a támogatás változásának együttes hatására kialakult kedvezőtlen helyzetben
tevékenységét megszűntette. 2012. évre a költségkompenzációban részesülő
munkaadók száma 53-ról 32-re, és az ott foglalkoztatott megváltozott
munkaképességűek létszáma felére csökkent, a korábbi több mint 10 ezer fő
helyett kevesebb mint 5 ezer főt foglalkoztatnak.
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A rehabilitációs költségtámogatás területén a munkaadók száma jelenleg is 21,
a dolgozók száma pedig 8-10 %-kal nőtt. (Költségkompenzációban részesülő mun-
kaadóktól is kerültek át dolgozók e területre.) Az alkalmazott megváltozott munka-
képességűek létszáma e támogatási formában megközelítette a 20 ezer főt. Összes
dolgozókhoz viszonyított arányuk évente 84-86 % között volt és ebből 30 %-uk fo-
gyatékossággal élő személy.

A két kiemelt támogatási kategóriába a költségkompenzációs és rehabilitációs
költségtámogatásban foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek ösz-
szes létszáma 2008. és 2011. év között 15 %-kal csökkent.

Ez az időszak a munkaadói érdekképviseleti szerv, a VSZOSZ tagságára is negatí-
van hatott. 2004. évben 116 cég tartozott hozzá, addig tagdíjat fizető tagjainak
száma 2012. évre 51-re mérséklődött.

A támogatási rendszer jelentősen megosztotta a munkaadókat és közben új ér-
dekvédelmi szervezet a MAÉSZ jött létre, melynek tagjai elsősorban bér, vagy
költségkompenzációs támogatásban részesülők. Elsősorban azon szervezetek tömö-
rültek ezen szövetségbe, akik bármely ok miatt nem kerülhettek a rehabilitációs
költségtámogatotti körbe. Álláspontjukat is ezen nézet határozza meg.

A munkaadók az évente mérséklődő fajlagos támogatás mellett a szerződés sze-
rint vállalt foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek számának megtartá-
sára, a cég működőképességének megőrzésére törekedtek. Különösen az évtized
második felében kialakult kedvezőtlen gazdasági környezetben a munkaadók
döntő többsége a foglalkoztatás, az üzemeltetés megnövekedett költségeit
már nem tudták a támogatásból és a piaci bevételekből finanszírozni,
felélték tartalékaikat.

Időközben a jogszabályok módosításai, pl. a létszám stopp, a támogatás alanyá-
nak, tehát a megváltozott munkaképességű munkavállaló definíciójának változása,
valamint a támogatható költségek körének többszöri módosítása, a hosszabb távú
gazdasági tervezést nem tették lehetővé.

Több cég vezetője technikai, technológiai fejlesztésekhez, még vissza nem térí-
tendő támogatásokat sem mertek igénybe venni, mert az azzal járó foglalkoztatási
kötelezettség teljesíthetőségét bizonytalannak ítélték. Így a szükséges beruhá-
zások nagy része is elmaradt és ez tovább nehezítette a korszerűbb termékek
előállítását.

Eleinte a munkaadók a foglalkoztatás megőrzése érdekében - a dolgozókkal
egyetértésben - csökkentették a munkaszerződésekben meghatározott napi
munkaidőt és így annak átlagos hossza általában 6 óra körül alakult ki és ez ma-
radt 2012. év végéig. Ugyanakkor továbbra is meg kell felelnünk annak a 2008-tól
érvényes előírásnak, mely szerint a támogatással foglalkoztatottak munkaideje napi
négy óránál nem lehet kevesebb.
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Az utóbbi egy-két évben - számítva a további kedvezőtlen jogszabályi változá-
sokra -, már előkészítették a gazdaságtalanul üzemeltethető telephelyek
megszűntetését, melyet 2012. évben végre is hajtottak. Ekkor számos, a cég
központjától távoli, periférikus településeken több sérült dolgozó vált munkanélkü-
livé.

Jól érzékelhetően - a korábbi jelentős létszám - meghatározó nagyságrenddel
csökkent. Az egységet jelentősen megbontották. A korábbi rokkantnyugdíjas rend-
szer biztonságát, új minősítések bevezetésével labilissá tették.

Telephelyek, szervezetek, rehabilitációs munkahelyek szűnnek meg,
bizonytalanodnak el. Számottevő a piacvesztés. Értéken alul kell munkát vállalni!

Több mint öt évvel ezelőtt az EU tagországok részvételével folyt az állami támo-
gatások alapvető téziseit szabályozó új egységes csoportmentességi rendelet elő-
készítése. A bizottság 800/2008. EK rendeletként 2008. augusztus 6-án
fogadta el, hirdette ki, és - többszöri módosítások után - 2013. december 31-ig
kell alkalmazni. (újabb információink szerint 2014. december 31-ig való meg-
hosszabbítását tervezik.)

Ebben az időszakban az uniós rendeletre hivatkozva az SZMM is elkészítette
a rehabilitációs foglalkoztatás támogatását jelentős mértékben módosító koncepció
tervezetét, melynek vitájában a munkaadói szövetség is részt vett. Végül a Kor-
mány a koncepciót nem fogadta el. Részben a gazdasági válság, a költségvetési
kiadások mérséklésére irányuló kormányzati politika, a társadalombizto-
sítási ellátások finanszírozhatóságának kérdése, a rokkantnyugdíjasokkal való
foglalkozást a politika középpontjába emelte.

Európa valamennyi országában, így hazánkban is az elöregedő népesség miatt a
nyugdíjrendszer reformja elodázhatatlan kérdéssé vált. Ezzel szorosan összefügg az
aktív korúak foglalkoztatásának helyzete, a foglalkoztatási szint növelése.

A Kormány a Széll Kálmán tervben egyértelműen megfogalmazta a rok-
kantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálatát és az aktív korú inaktívak egy részének
visszavezetését a munkaerőpiacra, melynek hatására a TB kiadás jelentős csök-
kenését is tervezte.

Az utóbbi években a rehabilitációs foglalkoztatás teljes rendszerét átfogó irányító
és koordináló országos hatáskörű szervezetek többször változtak, átalakultak, időn-
ként egyes feladatkörök más-más minisztériumhoz kerültek és ez nehezítette a mun-
kaadók és az állami szervek együttműködését. A helyzet feloldását segítette, hogy
2010. évben a NEFMI minisztere fogyatékosságügyi biztost nevezett ki,
akinek a foglalkoztatási rehabilitáció új rendszere szabályozásának és
bevezetésének előkészítése, segítése volt a feladata. Megbízatása az új jogsza-
bályok többségének megalkotását követően 2012. évben lejárt. A további időszak-
ban - véleményünk szerint fontosságának megfelelően - e speciális téma az EEMI
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szociális ügyekért felelős államtitkárságának új helyettes államtitkára hatáskörébe
került.

Ellátás 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
megnevezése év; fő év; fő év; fő év; fő év; fő év; fő

Korhatár alatti rokk., 454348 451953 432840 422695 379326 339628
baleseti rokk. nyugdíj
Rehabilitációs járadék - - - 2075 13858 23662

Korhatár alatti rokk.
nyugdíj és rehabil. 454348 451593 432840 424840 393184 363290

járadék együtt
Egészségkárásodottak 213685 206696 194977 183533 171479 159575

szociális járadákai
Rokkantsági járadékc 29443 30039 30677 31263 31815 32244
Baleseti járadákban - - - 12572 12028 11562

részesül
Nyugdíj és nyugdíjszerű 697476 688688 658494 639566 596488 566671
ellátás korhatár alatt

összesen

2. táblázat - Aktív korú egészségkárosodott emberek létszáma.

Napjainkra kialakultak a megváltozott munkaképességű személyek új minősíté-
sének, ellátásának, foglalkozási rehabilitációjának intézményi és szervezeti
keretei és várhatóan rövid időn belül megjelennek a munkaadók akkreditációjá-
ról és a foglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló, a működést 2013. évtől
alapjaiban meghatározó jogszabályok. Ezzel teljes körűvé fog válni az új rendszer
bevezetése.

Tekintsük át ennek fontosabb állomásait:

2011 őszén a Kormány koncepciót fogadott el a rokkantsági nyugdíj rendszer
átalakításáról, majd az országgyűlés törvényt alkotott a megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásairól. Ezek alapján 2012. január 1-től kezdődően teljesen
átalakították az évtizedek óta működő ellátási rendszert. Megszűnt a rokkant-
sági nyugdíj és a rendszeres szociális járadék, helyettük rokkantsági ellátást, illetve
rehabilitációs ellátást folyósítanak.

Az érintettek - a változtatás ellen - hevesen tiltakoztak, hisz jól kiolvasható
volt, hogy a felülvizsgálatokat követő változások az ellátás nagyságrendjét is csök-
kenteni fogják, vagy - egyesek ki is kerülnek a rendszerből.

Rehabilitációs ellátásra jogosultak
A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megvál-
tozott munkaképességű személy

a) rehabilitálható, ezen belül

aa) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), vagy
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ab) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1).

Rokkantsági ellátásra jogosultak
A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megvál-
tozott munkaképességű személy

b) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül

ba) egészségi állapota alapjánfoglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-
állítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rende-
letben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja
nem javasolt (B2),

bb) egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban
a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott
egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (C2),

bc) kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D),

bd) egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel
képes (E).

Ezzel az "abc"-vel a korábban, évtizedeken át alkalmazott I. II. III. rokkantsági
fokozat, illetve az 50 %-os járadék, tömeges ellátás, hatályát veszítette.

Az új típusú - komplex vizsgálat - megmaradt egészséget százalékosan határoz
meg és ezeket jelöli az "abc" nagy betűivel, illetve osztja meg, rangsorolja, hogy a
foglalkozási rehabilitációja célszerű-e?

A megváltozott munkaképességűeket két nagy csoportba sorolják, akik

- egészségügyi állapotuk és egyéb körülményeik miatt a nyílt munkaerőpiaci
foglalkoztatásra felkészíthetők (tranzitálhatók), és

- akik a nyílt munkaerőpiacon még tartós támogatással sem nem foglalkoztat-
hatók.

A hatályba lépett fontosabb új jogszabályok a következők:

- 2011. évi CXCI.tv. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról,

- 327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról,

- 1602/2011. (XII.29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásá-
ról,
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- 7/2012.(II.14.) NEFMI rendelet a komplex minősítés szakmai szabályairól.

Az új jogi szabályozáshoz új munkaszervezetet is létrehozott a hatályos törvény,
illetve kormányrendeletek. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el a
feladatokat.

A Rehabilitációs Hatóság 2012. első felében a Nyugdíjbiztosítási Szakigaz-
gatási Szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a Munkaügyi
Központ egyes részlegeiből több mint 600 fővel jött létre. 2012. július 1-től
az 1502/2011.(XII.29.) Korm. határozat alapján valamennyi megyében a kor-
mányhivatalok részeként rehabilitációs szakigazgatási szerveket működtetnek. Ez
megfelelően illeszkedik a munkaadók területi elhelyezkedéséhez és a munkaügyi köz-
pontokhoz igazodott szerveiken keresztül biztosítanak ügyintézési lehetőséget.

A hatóság létrehozása nem jelentette az azonnali gördülékeny működést, hiszen
annak teljes körű kialakítása személyi tárgyi feltételeinek biztosítása, felkészítése
hosszabb időt vesz igénybe és teljes körű működésére 2013. január 1-től ke-
rülhet sor, amikor a támogatás új rendszerét kell majd alkalmazni.

Ezen előadás időpontjában számos olyan körülmény ismeretlen, melyet 2013.
január 1. napjával kell(-ene) alkalmazni. Legnagyobb a bizonytalanság abban a
pályázati struktúrában van, mely jövő évtől a megváltozott munkaképességű em-
berek támogatott foglalkoztatását kell, hogy ellássa.

A tapasztalatok szerint az új komplex minősítések nem a tervezett ütem-
ben haladnak jelentős az elmaradás, ez szükségessé teszi, hogy időközönként a
jogszabályokat ehhez igazítsák. Az új minősítéssel nem rendelkező, de je-
lenleg támogatással foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók
továbbfoglalkoztatását a törvény módosításával kellett biztosítani.

Jelenleg komoly nagyságrendben várható létszámleépítés, miután az eddig is-
mert szabályozás jelentős tömegeket zár majd ki a támogatotti foglalkoztatásból.

Valamennyi munkaadó számít arra, hogy a további új jogszabályok megalkotásá-
nak és hatályba léptetésének elhúzódása az év végére a munka csúcsosodását fogja
eredményezni valamennyi jogszabály alkalmazónak, munkaadónak és rehabilitációs
hatóságnak egyaránt Elképesztően rövid idő áll majd rendelkezésre a 2013. évre
szóló pályázatok meghirdetésére, azok elbírálására és a jogszabályok szerinti foglal-
koztatás felkészülésére.

A helyzet jelenleg káosznak tűnik. Alig néhány hét van hátra, felelőtlenül hiányo-
sak az ismeretek az új időszakra történő felkészülésre!

Kihirdetés előtt lévő jogszabályok: a munkaadók akkreditációjáról, ellenőrzé-
séről és a foglalkoztatás támogatásának szabályairól szóló kormányrendeletek.
A megváltozott munkaképességű személy:



118 Acta Medicinae et Sociologica - Vol 4., 2013.

- A rehabilitációs ellátás a kérelem benyújtásának napjától rehabilitációhoz
szükséges időtartamra, legfeljebb 3 évre állapítható meg!

- Az ellátás folyósítása szünetel, ha az ellátott keresőtevékenységet végez,
közfoglalkoztatásban vesz részt vagy keresőképtelen.

- Az ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet! Ez alól kivétel a
keresőtevékenység alatt bekövetkezett keresőképtelenség időtartama.

Az ellátás a minősítést követően bekövetkezett egészségkárosodás és a jogosultsági
feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható.

A foglalkoztatásra jelentős hatással van a megváltozott munkaképességű személyek
új rendelet szerinti komplex minősítése.

Új minősítési kategóriák

A rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot)

B1 foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60% közötti egészségi
állapot).

B2 egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási
rehabilitációja nem javasolt (50-60% közötti egészségi állapot)

C1 tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50% közötti egészségi
állapot).

C2 egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jog-
szabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható,
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50

D csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű
munkavállaló (30

E egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes

A komplex rehabilitáció lényege, hogy az egészségi állapot meghatározása mel-
lett foglalkozási és szociális szempontokat is figyelembe vesznek és ehhez egységes
szempontrendszert alakítottak ki. A szakértői bizottság tagjai: orvosszakértő,
foglalkozási rehabilitációs szakértő és a szociális szakértő.

A közreműködő szakértők egyenrangúak, más szakterület véleményét nem ír-
hatják felül. Megállapításaikat határozatban közlik, mely (államigazgatási úton)
fellebbezhető.
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Ebből adódóan a rehabilitációs javaslatot a szakértők együtt kell, hogy elkészítsék,
meghatározva a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket és
a szükséges időtartamot.

A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitáci-
ójának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az
általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát.
A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 forint Ft/év/fő.

Mentesül:
- Szolgálati tv. hatálya alá tartozó fegyveres szerv.
- Fogvatartottakat foglalkoztató munkáltató.

Menedzsment és működési stratégiák
A foglalkoztatási rehabilitációban résztvevő cél szerinti szervezetek azok az akkre-
ditált munkáltatók, melyek rendelkeznek a megváltozott munkaképességű dolgozók
rehabilitációs és/vagy tartós foglalkoztatásához szükséges személyi, tárgyi feltéte-
lekkel és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségeik teljesítéséhez állami támo-
gatásban részesülnek.

Az előbbiekben már említett jogszabályokban foglaltaknak megfelelően mindezek
a lehetőségek azokat illetik meg, akik a munkaadók számára kiírt (speciálisan az
mmk-s munkavállalók foglalkoztatására) pályázatai eredményesen szerepelnek és az
illetékes miniszter a munkaadóval erre megállapodást (Támogatási szerződést) köt.
Első céldátum: 2013. január 1.napja.

Speciális helyzetűek, mert mind az állami, mind a fogyatékossággal élő emberek
egyesületei, sőt a magánvállalkozók is azzal a céllal hozták létre a munkahelyeket,
hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereknek, egészségi állapo-
tuknak, képzettségüknek és képességüknek megfelelő foglalkoztatást biztosítsanak
és ők keresethez juthassanak. Fontos volt, hogy az életvitelükből eredő kényszerű
többletkiadásokat a viszonylag alacsony TB ellátásukból és a munkából szerzett
jövedelemből finanszírozni tudják.

A cég vezetésének két alapvető feltételt kell teljesíteni:

- egyrészt biztosítani kell a foglalkoztatást megváltozott (tranzit és tartós)
munkaképességű munkavállalókkal,

- másrészt a vállalkozást gazdaságosan kell működtetni (a támogatást is fi-
gyelembe véve) ahhoz, hogy az előző célt elérje.
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Az utóbbi években a gazdasági válság különösen érzékennyé tette e vállalkozásokat
és ezért helyzetük folyamatos újra értékelésére kényszerültek, mert éppen ebben
az időszakban évente csökkentek a támogatások, szigorodtak a folyósítás feltételei,
miközben a piac szűkült és az árbevétel, mind abszolút, mind relatív viszonylatban
mérséklődött.

Sokat segíthetne ezen a gondon a sokat forszírozott ún. „Védett piacok” jogsza-
bályban történő bevezetése. Azon társaságoknál, akik profi módon és tömegesen
alkalmaznak olyan munkaerőt, akiknek a teljesítőképessége a nyílt munkaerőpiacon
jelenleg nem megfelelő, csak csekély értéket jelentenek, azok számára központosí-
tott megrendelés-állományt kellene biztosítani.

A munkáltatók többsége - az előző fejezetben említettek szerint - a továbbélés, a
vállalkozás fennmaradásáért küzdött. A 15-20 nagyobb cég, mely 500 fő (né-
hányan ezer fő) feletti létszámú megváltozott munkaképességű dolgozót
foglalkoztat, a működés racionalizálására kényszerült. Ez meghatározta a me-
nedzsment aktuális feladatát és működési stratégiáját.

A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Non-
profit Kft. a jelentős, nagylétszámot foglalkoztató munkaadók egyike, mely 25
éve alakult és 18 évig folyamatosan fejlődött. Az új jogszabályok hatására 2005.
évben csökkent az alkalmazottak létszáma és 2011. év végéig őrizte pozícióját,
azóta létszáma tovább mérséklődött.

1. ábra - Foglalkoztatottak munkajogi létszáma az év utolsó napján.

Hosszú évekig az állami felsőoktatásban rehabilitációval foglalkozó szakembereket
nem képeztek.
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A különböző szintű vezetők a cégeknél autodidakta módon a gyakorlatban szerez-
tek tapasztalatot. Ma már főiskolai-, egyetemi végzettségű szakképzett szociális
munkások, rehabilitációs szakmérnökök és a gyakorlati tapasztalattal rendelkező
egyéb felsőfokú végzettségűek mellett az akkreditációs és a rehabilitációs foglalkoz-
tatási szakértők is a menedzsment tagjai.

Komoly előrelépést jelentett a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskola (ma
a Debreceni Egyetem Orvosegészségügyi Centrum Nyíregyházi Kara), mely több
mint 20 évvel ezelőtt - egyre jobban a gyakorlati igényekhez igazodva - folyama-
tosan képez olyan felsőfokú végzettségű szakembereket, melyre az ágazatnak
kiemelten szüksége van.

A START Nonprofit Kft. egészének hosszú távú stratégiája a rehabili-
táció komplex rendszerének létrehozására irányult.

A foglalkozási rehabilitáció mellett 1992-ben az országban elsőként megala-
kította és azóta működteti a START Szakiskolát, ahol a tanköteles korú sérült
fiatalok képzése folyt és ma már a felnőtt képzés akkreditált helyszíne is.

Az iskola fennállása alatt 12 szakmában több mint 600 fő szerzett szak-
munkás képesítést. Egy részük a cégnél maradt, míg a többi a nyílt munkaerő-
piacon helyezkedett el, vagy lakóhelyén vállalkozóként dolgozik.

Egészségügyi központot hozott létre, mely több területen szakrendelést foly-
tat, egyben segíti a Kft-nél dolgozók orvosi rehabilitációját és ellátja az üzemorvosi
teendőket.

A Kft. a szociális rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeit évek óta
biztosítja. A megyeszékhelyen és Ököritófülpösön olyan bentlakásos intézményt
működtet ahol a fogyatékos emberek az intézmény területén képzésben vehetnek
részt, dolgozhatnak, vagy mezőgazdasági termelést folytatnak. A termékeket a cég
saját területén és a vendéglátási hálózatában dolgozzák fel.

Ezzel a négy tevékenységgel - szinte egyedülálló módon - komplex rehabilitációs
feladatot valósít meg és lát el.

Ma már külön rehabilitációs területet (osztályt) működtet, ahol felkészült
szakemberek segítik a dolgozók munkahelyi körülményeinek igény szerinti alakítá-
sát, munkakörülmények javítását, a munkahelyen kívüli ügyintézésekhez biztosíta-
nak tanácsadást.

Rendkívül fontos a nyílt munkaerőpiac termelésének megtartása, fejlesztése, az igé-
nyekhez történő igazítása is.

A menedzsment munkáját a rehabilitáció rendszerében általánosan tapasztalható
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hiányosságok nagymértékben befolyásolják. Ezt a fajta feladatot - szakmailag -
még évtizedekig kell és lehet fejleszteni. Emberi léptékkel - befejezése -, belátható
időn belül nem várható.

Még nincsenek államilag elismert védett termékek, nem működik a védett
piac rendszere, még mindig nem teljes körű a közbeszerzési eljárásokban a rehabi-
litációs munkaadók részvételének szabályozása, a jogszabályok még nem teszik
lehetővé a rehabilitációs hozzájárulások megfizetésének megrendelésekkel
vagy szolgáltatásokkal való kiváltását, mely pl.: Franciaországban jól műkö-
dik.

Támogatással foglalkoztatható létszám folyamatosan csökken, mert jelentősen szi-
gorodott a megváltozott munkaképességűek minősítése, egyre több személynek ál-
lapítják meg felülvizsgálata során, hogy egészségi állapota 40 %, vagy annál maga-
sabb és emellett évente csökkenő számú az új minősítésre jelentkező is.

Egy részüknél nem érzékelhető jelentős állapotjavulás sem. Továbbra is meg-
változott munkaképességű dolgozók, de elhelyezkedésük, munkaviszony létesítésük
az eddiginél is bonyolultabbá válik.

A központi irányítás a stratégia szemszögéből meghatározó.
A rehabilitációs foglalkoztatás és annak támogatása az idevonatkozó jogszabályok
alapján korlátok közé szorítja a vállalkozás, mint gazdasági egység lehetőségeit és
ezzel szűkíti a menedzsment mozgásterét. A következő évektől e munkaadók
elsődleges feladata lesz a sérült emberek nyílt munkaerőpiacra való fel-
készítése és másodlagos maga a gazdálkodás.

Mind az állam, mind a fogyatékosügyi szervezetek, alapítványok korábban a sé-
rült emberek számára teremtettek munkahelyet, foglalkoztatási lehetőséget. Most
abba a kedvezőtlen helyzetbe kerülnek, hogy az új elvárásoknak megfelelően első-
sorban a rehabilitáció lesz a meghatározó és nem a sérült emberek tömeges fog-
lalkoztatására való törekvés fenntartása. Nagyobb teret szentelnek a nyílt mun-
kaerőpiacnak, de ott egyrészt a megváltozott munkaképességű dolgozók megfelelő
körülmények közötti foglalkoztatása nem, vagy alig biztosított és hiányos a róluk
való gondoskodás, a velük való törődés, sőt az ezzel járó ellenőrzéseket sem szívesen
vállalják fel.

A Kft. jövőképe az új jogszabályok alapján még nem ismert, de a kormány
céljainak megfelelően prognosztizálható.

Ehhez olyan helyzetelemzést kell a menedzsmentnek készíteni,mely kellően figye-
lembe veszi a környezeti feltételeket:

- politikai-, gazdaság-, társadalmi,

- a technikai, a termelési,
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- a jogi, közgazdasági (szabályozási) területeken.

Ezek ismeretében a stratégia megvalósításához a menedzsment a különböző
belső egységekre intézkedéseket, és az indokolt átszervezéseket tervezi
meg. Ez nem egyszer létszámszűkítésben, tevékenység megszűnésében, telephely,
üzem bezárásában nyilvánul meg.

A stratégia megvalósítása szempontjából folyamatosan elemzi a működést, ér-
tékel, következtetést von le és visszacsatol a vezetés számára.

A stratégiának megfelelően a menedzsment folyamatosan figyelemmel kíséri és biz-
tosítja a szükséges humánerőforrást, elvégzi az indokolt szervezeti átalakítást
és a stratégiában meghatározott szinteknek megfelelően alakítja az irá-
nyítás és vezetés módszerét. Teszi ezt akkor is, ha egyre érzékelhetőbb, hogy az
érintettek tartózkodnak a munkajövedelem szerzésétől, hiszen tartanak attól, hogy
ellátásuk megszűnhet.

Összefoglalva megállapítható:
Egy bonyolult, változó szabályozás kellős közepén áll a szakma. Új dolgok megje-
lenése várható. Részben a fejlődő orvosegészségügy számos, korszerű gyógymódot
alkalmaz. Kevesebb a korlátozott munkavégző képesség, kerülendőek a párhuzamos
ellátások, jövedelemszerzések.
Új területek nyílhatnak ki. Már nem csak az ún. rehabilitációs hozzájárulás
évi 964.000.- Ft-os terhét kell a 25 fő feletti létszámot foglalkoztató vállalkozásnak
mérlegelnie, hanem az ún. „Rehabilitációs kártya” bevezetése és alkalmazása
(a bér utáni munkaadói járulék megfizetése alóli mentesség) új utakat is nyithat a
megváltozott munkaképességű dolgozók nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása terü-
letén.

Jelenleg - úgy az érintett megváltozott munkaképességű munkavállalók - mint a
szakemberek és menedzsmenti réteg is várakozással - és nem kis aggodalommal -
tekint a jövőbe.

Bízunk abban, hogy a tervezetek kellő eredményt hoznak. Ezzel búcsúzom
Önöktől, köszönöm türelmüket és hogy meghallgatták előadásomat.

· · · • · · ·
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