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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.(II.24.) OGY határozat 121. § (1)
bekezdése alapján interpellációt kívánok benyújtani dr. Kásler Miklós emberi erőforrások
minisztériumát vezető Úrhoz:
,,A megváltozott munkaképességűekfoglalkoztatásáról" címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad
megválasztásához, valamint képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel
mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. Magyarország törekszik
megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar,
dolgozhasson.
Ide tartoznak a megváltozott munkaképességű állampolgárok is, akik foglalkoztatása az
elmúlt évek intézkedései eredményeképpen a 2010-es 18 százalékról 2018-ra 40 százalékra
nőtt. Már 350 akkreditált cég mintegy 30 ezer megváltozott munkaképességű embert
foglalkoztat, és ez a szám megfelelő intézkedések támogatásával tovább növelhető, hiszen
foglalkoztatottságuk növelése nem csak gazdasági, de társadalmi érdek is.
Ilyen intézkedés volt például a támogatás a munkahely rehabilitációs célú átalakításához, bér
és költségtámogatás, vagy munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.
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Már a nyár elején elfogadott, a jövő évre vonatkozó költségvetés is ennek figyelembe
vételével készült, hiszen ebben hangsúlyosan szerepelt, hogy a kormány célja, hogy mindenki,
aki tud, és képes, az dolgozhasson; ezért például az adócsomag is több, a munkaerőpiacot
érintő változást tartalmaz. 2019. január l-jétől igénybe vehető adókedvezmények célzottabbá
válnak, amit például a megváltozott munkaképességűek és a közfoglalkoztatottak után lehet
majd érvényesíteni.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a közelmúltban országszerte huszonkét információs és
koordinációs pontot hoztak létre egy több mint hárommilliárd forintos projekt keretében, hogy
komplex szolgáltatásokkal, naprakész információkkal segítsék a fogyatékos embereket,
köztük a megváltozott munkaképességű munkavállalókat is.

Tisztelt Miniszter Úr!
A kormány - és úgy vélem mindannyiunk - célja a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatási arányának további növelése, ami a munkaerőpiac jelenlegi helyzetében, mikor
sok területen már munkaerőhiány alakult ki, különösen támogatandó.
A szociális kiadások növelése mellett ezt a tendenciát a Kereszténydemokrata Néppárt is
örömmel üdvözli és támogatja, éppen ezért kérdezem Tisztelt Miniszter Urat:

•

Hogyan értékeli a megváltozott munkaképességű társainkért eddig tett kormányzati
lépéseket?

•

A közeljövőben milyen további támogatásokat tudnak nekik vagy
foglalkoztatóknak nyújtani?

•

Esetleg hogyan lehetne bővíteni az akkreditált foglalkoztatók körét?

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
Budapest, 2018. október 10.
Dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő
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