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A módosítás célja a rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatásban, rehabilitációs
költségtámogatásban, valamint költségkompenzációs támogatásban részesülő cégeknél
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyeinek megőrzése,
továbbfoglalkoztatásuk biztosítása. Az előterjesztés alapján 21 rehabilitációs költségtámogatásban,
és 36 költségkompenzációs támogatásban részesülő cég 2011-ben is részesülhet támogatásban,
ezáltal biztosítja a cégeknél foglalkoztatott közel 25.000 fő megváltozott munkaképességű személy
továbbfoglalkoztatását.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján a rehabilitációs
költségtámogatásban, illetve költségkompenzációs támogatásban részesülő cégek keretszerződései
2010. december 31-ig kerültek meghosszabbításra. A keretszerződések lejárta után támogatási
szerződés kötésére nincs lehetőség, amely veszélyezteti az érintett cégeknél foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű személyek továbbfoglalkoztatását. Új pályázat kiírására, az eljárás
lebonyolítására a 2010. évből hátralevő idő már nem elegendő. A foglalkoztatás folyamatossága
érdekében tehát a keretszerződések meghosszabbítását – a kormányrendelet módosításával –
lehetővé kell tenni.
A keretszerződések meghosszabbítását követően az érintett foglalkoztatók már benyújthatják az
éves támogatás iránti kérelmüket. Mivel a kérelem benyújtásától számítva a szerződéskötés több
hónapot is igénybe vesz (kérelmek ellenőrzése, hiánypótoltatás, miniszteri felterjesztés és döntés,
szerződéskötés), szükséges előleget biztosítani a folyamatos működés biztosítása érdekében. A
támogatási előleg kérdését a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005 (IX.
2.) FMM rendelet módosításával kell rendezni. Az előterjesztés függeléke tartalmazza a szükséges
módosításokat tartalmazó miniszteri rendelet tervezetét. Az előleget 2011. január 31-éig lehet
igényelni.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló
352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján 2011. január 1-jétől a bértámogatás mérlegelési
jogkörben állapítható meg. A mérlegelés során figyelembe veendő szempontok azonban nem
kerültek kidolgozásra, így a rendelkezés jogbizonytalanságot okozhat, végrehajthatósága a
szempontrendszer hiányában kérdéses. A rendelkezés a mérlegelési jogkör megállapításán kívül
további korlátozást rendel el az alaptanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztatók esetében. Tekintettel
arra, hogy az alaptanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók esetében a bértámogatás ilyen módon
történő csökkentése szakmailag nem támasztható alá, az előterjesztés mellékletében foglalt
kormányrendelet tervezete alapján a 352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a nem lép hatályba.
Jelen módosítás nélkül nem lehetne szerződést kötni a támogatottakkal a 2011. évre, amely azt
eredményezheti, hogy az érintett cégek megszüntetik a tevékenységüket, amelynek következtében a
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náluk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek elvesztik álláshelyüket, megélhetési
forrásukat. A 2011. évre nyújtandó előleg hiányában a támogatási szerződések megkötéséig a cégek
likviditása nem lenne biztosított.
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A Kormány
…/2010. (….) Korm.
r e n d e l e t e
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:
1. §
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerződés
legfeljebb 2011. június 30-ig terjedő hatállyal meghosszabbítható, ha a munkáltató a
jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására
tekintettel is vállalja.”
2. §
A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött keretszerződés a lejáratát követően
legfeljebb 2011. június 30-ig terjedő hatállyal meghosszabbítható, ha a munkáltató a
jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására
tekintettel is vállalja.”
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3. §
(1) Nem lép hatályba a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a.
(2) Ez a kormányrendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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A nemzeti erőforrás miniszter
…/2010. (….) NEFMI
r e n d e l e t e
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005.
(IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. §
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének
megállapítását a hatósági keretszerződés hatályossági ideje alatt évente kell kérelmezni. A
kérelmet a foglalkoztatási rehabilitációért felelős miniszter bírálja el. A támogatást - a
folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a minisztériummal megkötött hatósági
keretszerződésben, valamint az éves támogatási szerződésben foglaltak szerint - havonta,
utólag kell folyósítani. A hatályos hatósági keretszerződéssel rendelkező támogatottnak a
2010. évben megítélt éves költségkompenzációs támogatás legfeljebb 2/12-ed részének
erejéig – a 2011. évre megítélt támogatások terhére, január, február hónapokra – egyszeri
előleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”
2. §
A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását a védett szervezeti
szerződés érvényességi ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a foglalkoztatási
rehabilitációért felelős miniszter bírálja el. A támogatást - a folyósítás részletes feltételeit
tartalmazó, a minisztériummal megkötött védett szervezeti szerződésben, valamint az éves
támogatási szerződésben foglaltak szerint - havonta, utólag kell folyósítani. A hatályos védett
szervezeti szerződéssel rendelkező támogatott részére a 2010. évben megítélt éves támogatási
összeg legfeljebb 2/12 része mértékéig – a 2011. évre megítélt támogatások terhére, január,
február hónapokra – egyszeri előleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. január 31-ig a
Hivatalnál kérelmezi.”
3. §

(1) Ez a rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
szóló …/2010. (…) Korm. rendelet hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

