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Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni 

foglalkoztatásának elősegítése 

 

A felhívása célja, hogy javuljanak az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő 

személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei, ezáltal pedig a célcsoport 

foglalkoztatási szintje növekedjen. A konstrukció a megváltozott munkaképességű személyek tranzit 

foglalkoztatása hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfejlesztést, 

valamint kereslet-vezérelt képzési lehetőségeket biztosít a célcsoporttagok számára. További cél, 

hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex minősítéssel 

rendelkező, megváltozott munkaképességű személyek olyan egyéni fejlesztésben, 

kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben, munkatapasztalat-szerzésben részesüljenek, 

hogy alkalmassá váljanak az értékteremtő, önálló munkavégzésre az őket fejlesztésbe vonó 

akkreditált foglalkoztatóknál. 

A célcsoportot azon személyek alkotják, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak:  

 327/2012.(XI.16) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató által tranzitfoglalkoztatásban 

lévő személy (B1 és C1 kategória), vagy a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 3. § (2) 

bekezdésének b) és 8 d) pontja szerint, B2, vagy C2 minősítéssel rendelkező tartósan inaktív 

személyek, valamint a tartós foglalkoztatásban lévő munkavállalók (B2 és C2 kategória) 

 tartós inaktív személyek esetében a bejelentett állandó lakcíme vagy bejelentett tartózkodási 

helye a kevésbé fejlett régiók egyikében van 

 a pályázó tartós foglalkoztatásban lévő (B2, C2 minősítéssel rendelkező) munkavállalói és 

tranzitfoglalkoztatásban álló (B1, C1 minősítéssel rendelkező) munkavállalói – lakcímtől 

függetlenül 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következők: 

1. Képzést megalapozó alkalmassági- (készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia 

felmérések, vizsgálatok) és egészségügyi vizsgálatok (kivéve TB által finanszírozott 

vizsgálatok) elvégzése a célcsoport körében.  

2. Elvégzett vizsgálatok, felmérések alapján megalapozott, személyre szóló rehabilitációs tervek 

aktualizálása a tranzitfoglalkoztatásban lévők esetében.  

3. Alapvető képzések, átképzés, szakma megszerzésére irányuló képzések a célcsoportba 

tartozó személyek számára.  

4. Képzési terv elkészítése, képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése.  

5. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerőpiaci elhelyezés érdekében. 

A felhívásra olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában érintett foglalkoztató 

szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amelyre az alábbi feltétel teljesül: 327/2012. (XI. 16.) 

Korm. rendelet alapján a pályázat benyújtásának napján már akkreditált munkáltatónak minősül és 

tranzitfoglalkoztatást végez. (A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség. Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat a konzorciumvezetővel együtt.) 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 6. napjától 2017. július 28. napig van lehetőség. 

A felhívás elérhetősége: 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-116-17-megvltozott-munkakpessg-szemlyek-csoportos-s-egyni-

foglalkoztatsnak-elsegtse-1 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-116-17-megvltozott-munkakpessg-szemlyek-csoportos-s-egyni-foglalkoztatsnak-elsegtse-1
https://www.palyazat.gov.hu/efop-116-17-megvltozott-munkakpessg-szemlyek-csoportos-s-egyni-foglalkoztatsnak-elsegtse-1

