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2020. évi adatok – Főigazgatóság 
által fenntartott, fejlesztő 
foglalkoztatást végző 
intézmények



2020. évre vonatkozó adatok

• 2020-ban az intézmények 3 102 951 000 Ft alaptámogatási összeget és az 
5,5%-os minimálbér emelés kompenzálása érdekében 171 700 000 Ft-ot 
kaptak, összesen 3 274 651 000 Ft összeggel gazdálkodhattak az 
intézmények. 

• 56 intézmény, 159 helyszín
• A foglalkoztatottak 70,7%-a (2408 fő) ápolást- gondozást igénylő ellátásban 

részesült
• Kb. 3200 foglalkoztatott éves szinten
• az Szt. és Mt. szerint foglalkoztatottak aránya - a tavalyi évhez hasonlóan 

– országos szinten, átlagosan 73 és 27 %
• A fejlesztő foglalkoztatásban részvevő személyek kb. 27%-a rendelkezik 

komplex minősítéssel



A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők komplex 
rehabilitációs minősítés szerinti megoszlása, 2020 

(%) (N = átlag 883 fő)



A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők intézményi 
jogviszony szerinti megoszlása, 2020 (%) (N = átlag 3405 
fő)



A leggyakrabban előforduló tevékenységi körökben szerződött 
foglalkoztatottak száma, 2020 (N = 3484 szerződés) 2020



Tényleges foglalkoztatotti létszám 2020
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Tényleges foglalkoztatotti létszám átlaga2020
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• 31 intézmény foglalkoztat ellátottakat Mt. szerinti jogviszonyban

• Békés megye 5 intézménye közül az Mt-s foglalkoztatás 3 helyen 
meghaladja az Szt-ben dolgozók számát. Ez a helyzet még három 
intézmény, a Bihari Egyesített Szociális Intézmény (Hajdú-Bihar 
megye) a Vakok Állami Intézete (Főváros) valamint a Harmónia 
Integrált Szociális Intézmény (Bács-Kiskun megye) esetén áll fent. 



Gyakran hivatkozott jogszabályok
• a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény – Mmtv.

• a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet – Mmr.

• a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 
szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet – Mmtr.



Magyarország Alaptörvénye, XII. cikk

• Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad 
megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és 
lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles 
hozzájárulni a közösség gyarapodásához.

• Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden 
munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.



• Mmtv. 1.§ 9. rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és 
egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a 
megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, 
megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, 
továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő 
elhelyezés biztosítása;



A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv

• a fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, 
illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi 
állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő 
fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén 
felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon 
történő elhelyezkedésre



Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. 
évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. 
határozat 

• A 4. pontja alapján támogatni kell a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját 
foglalkoztatásuk elősegítése céljából. 

• Az 5.5 alpontja alapján folytatni kell az intézményi férőhely-kiváltást, a 
folyamat megfelelő minőségű végrehajtása érdekében fejleszteni kell 
a közösségi alapú szolgáltatásokat. Biztosítani kell a fejlesztő 
foglalkoztatásban, rehabilitációs foglalkoztatásban való részvétel 
lehetőségét.



Foglalkozási rehabilitációs törekvések
• 2010 – rehabilitációs hozzájárulás összegének drasztikus emelése

• 2012 – komplex minősítés: egészségi állapot a fókuszban

• 2016. március: heti 20 órát meghaladó – szüneteltetés

• 2016. május-2020. december: 3 egymást követő hónapban a minimálbér 
150%-át meghaladó keresőtevékenység

• 2017. április 1 – fejlesztő foglalkoztatás

• 2021. január – kereseti korlát eltörlése

• TÁMOP 1.1.1, TÁMOP 5.3.8, EFOP 1.1.1, VEKOP 7.1.3 projektek

• RIC, EMMI XX/46 költségvetési sor



A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái

• Fejlesztő foglalkoztatás : SZGYF fenntartású intézmény + pályázati 
finanszírozás

• Rehabilitációs ügyintézői tevékenység

• Akkreditált foglalkoztatóknak nyújtott költségvetési támogatás

• Akkreditált szolgáltatói tevékenység – hazai projektek - NFSZK

• Európai Uniós projektek – EFOP 1.1.1-15

• Adókedvezmények

• Rehabilitációs hozzájárulás



Rehabilitációs szolgáltatások 
és szolgáltatást nyújtók



Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

• Mmr. 19. § (1) A rehabilitációs szolgáltatások a megváltozott 
munkaképességű személyeknek nyújtott rehabilitációs célú orvosi és 
szociális szolgáltatások, valamint a megváltozott munkaképességű 
személyeknek nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások.

• Mmr. 19.§ (4) A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítják a 
megváltozott munkaképességű személy egészségi állapotának, 
képességeinek és készségeinek, szükségleteinek megfelelő 
munkahelyen történő tartós munkavégzésre való felkészítését, a 
rehabilitációs célú munkaközvetítést, és segítik a megfelelő 
munkahely megtartását.



Megváltozott
munkaképességű Munkáltatók

személyek
(Mmr. 2 sz. melléklet)

• foglalkozási rehabilitációs információ 
nyújtása

• foglalkozási rehabilitációs tanácsadás
• foglalkozási rehabilitációs célú 

pályatanácsadás
• foglalkozási rehabilitációt elősegítő 

pszichológiai tanácsadás
• foglalkozási rehabilitációs mentori 

szolgáltatás
• foglalkozási rehabilitációt elősegítő 

álláskeresési technikák tréning
• képzésre történő fejlesztő felkészítés
• foglalkozási rehabilitációt elősegítő 

újraorientáló foglalkozás
• foglalkozási rehabilitációs célú 

munkaközvetítés

• rehabilitációs 
foglalkoztatási tanácsadás

• foglalkozási rehabilitációs 
célú érzékenyítés

• foglalkozási rehabilitációs 
állásbörze

• foglalkozási rehabilitációs 
célú munkaközvetítés



Ki/mi a rehabilitációs hatóság?

• Kormányhivatal

• Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály,

• Nyugdíjbiztosítási és Rehabilitációs Igazgatási Főosztály,

• Foglalkoztatási Főosztály, 

• Családtámogatási és Rehabilitációs Főosztály, 

• Egészségbiztosítási és Rehabilitációs Főosztály, 

• Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya



Példa: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szerv
ezeti-egysegek/nyudgijbiztositasi

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek/nyudgijbiztositasi


Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó

Rehabilitációs hatóság: Mmtv. 8. § (1) A rehabilitációs szolgáltatások 
keretében biztosítani kell a megváltozott munkaképességű személy

• a) megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való 
felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat és

• b) megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedése érdekében a 
rehabilitációs célú munkaközvetítést.



Együttműködés – Mmtv. Mmr.
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles

• a határozat közlését követő 10 napon belül megkeresni az RH-t,

• az RH-nál rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni,

• aktívan munkahelyet keresni,

• a felajánlott
• da) rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni,

• db) megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és

• dc) megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás 
keretében történő foglalkoztatást is.



Szolgáltatás kérés az Mmtv. 21/B. § alapján
• A megváltozott munkaképességű személyek számára történő 

rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából a rehabilitációs 
hatóság nyilvántartást vezet

• a megváltozott munkaképességű személyről, ha rehabilitációs 
ellátásban részesül vagy önként kéri a nyilvántartásba vételét,

• E § alkalmazása során megváltozott munkaképességű személynek kell 
tekinteni a fogyatékossági támogatásban vagy a vakok személyi 
járadékában részesülő személyt is.



Rehabilitációs ügyintézői tevékenység

• Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtás – munkába bekerülés 
vagy váltás

• Munkaközvetítés akkreditált munkáltatóhoz

• Munkaközvetítés nyílt munkaerő-piacra

• Projektbe közvetítés

• Képzési lehetőség



Alternatív munkaerő-piaci szervezetek

• Kilencvenes évek közepétől

• Térítésmentes szolgáltatásokat nyújtottak megváltozott munkaképességű 
személyeknek és munkáltatóknak

• AMSZ – 20/46-os költségvetési sor

• RÉV projekt – hálózatosodás, területi lefedettség

• Különböző módszertanok alapján:
• 4 M Program – Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű 

Munkavállalóknak
• KMP – Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatás
• LSR – Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja
• TF – Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás
• MA Szolgálat – Munkaasszisztensi Szolgálat
• Egységes Szolgáltatás – Módszertan



Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci
integrációját elősegítő programok támogatása FOGLALKOZTATÁS 
2020 pályázat

• https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti 
Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit 
Kft. által meghirdetett

• A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a 
pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

a) munkahelyek megőrzését támogató tevékenységek;

b) munkahelyek létrehozását támogató tevékenységek;

c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;

d) egyéb, a pályázati célhoz illeszkedő tevékenységek.

https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020


https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-
felhivasok/foglalkoztatas2020

https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020


Foglalkoztatást ösztönzők



Akkreditált munkáltatók

• 2005 óta van akkreditáció: személyi, tárgyi feltétel, ellenőrzés, egységesség

• Költségvetési támogatás

• 2021: 393 akkreditált munkáltató, 1380 telephely

• 48 597 592 543 forint támogatás, egy főre 1 487 170 forint 

• BFKH Rehabilitációs Főosztály 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-
egyseg/rehabilitacios-foosztaly

• Munkáltatók elérhetősége: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-
rehabilitacio

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-foosztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio


Akkreditált munkáltatók

• Tartós foglalkoztatás: megváltozott munkaképességű munkavállaló 
munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi 
képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, 
védett körülmények között, munkaviszony keretében történő 
megőrzése, fejlesztése

• Tranzit foglalkoztatás : rehabilitálható munkavállaló védett 
körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása 
mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő 
foglalkoztatásra; B1 C1



Akkreditált munkáltatói jelenlét - Főigazgatóság

• 5 akkreditált foglalkoztóval keret-megállapodás, 

• 26 intézmény egyedi együttműködési megállapodás,

• Intézményi kapcsolatok, nem intézmény területén történő 
foglalkoztatás



EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű 
emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt

• 2021.01.01-től Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, előtte SZGYF, előtte NRSZH

• célja a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedésének és 
tartós munkavállalásának elősegítése

• „több, mint 13.000 ügyfelünknek segítettünk már elhelyezkedni az elmúlt 
6 évben, azaz ügyfeleink több, mint 75%-ának segíteni tudtunk az érdemi, 
munkaerő-piaci előrelepésben és a jövedelemszerzés lehetőségének 
megteremtésében” https://nszi.hu/efop-111-15-2015-
00001/megvaltozott-munkakepessegu-emberek

• Megyénként legalább 2 helyszín: https://nszi.hu/efop-111-15-2015-
00001/elerhetosegek

https://nszi.hu/efop-111-15-2015-00001/megvaltozott-munkakepessegu-emberek
https://nszi.hu/efop-111-15-2015-00001/elerhetosegek


Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás

• a munkavállalásra történő felkészítés érdekében: 

• a programrésztvevők munkaerő-piaci ismereteinek és kompetenciáinak 
bővítésében,

• a megmaradt képességekhez igazodó, megfelelő munkakör feltérképezésében, 
kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói igények, érdekek 
összehangolásában,

• a tartós elhelyezkedést akadályozó problémák feldolgozásában, megoldásában,

• széleskörű, egyénre szabott, teljes munkaidőben rendelkezésre álló komplex 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás biztosításában

• a szolgáltatások alkalmával önéletrajzírásban, állásinterjúra való felkészülésben,

• a szolgáltatásokra történő utazási költségek finanszírozásában,

• ezen túlmenően a megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó 
jogszabályi környezet megismerésében,



Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás

• az elhelyezkedés érdekében:
• a széleskörű munkaadói kapcsolatrendszer felhasználása segítségével az 

egyedi igényeknek megfelelő állások feltárásában,

• sokszínű és nagy mennyiségű állásajánlat rendelkezésre állása révén a 
megfelelő állásajánlatok kiválasztásában,

• indokolt esetben foglalkoztatást elősegítő bér-, illetve bérköltség-támogatás 
nyújtásában,

• az állásinterjún történő támogató részvételben,

• az elhelyezkedést követően, a tartós foglalkoztatás érdekében:
• a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben,

• a munkahelyi konfliktusok kezelésében



Rehabilitációs hozzájárulás

• 1996 óta hatályban van, jelenleg Mmtv.

• 2009: 177 600 forint

• 2010-2016: 964 500 forint

• 2017-től : minimálbér 9*

• átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa 
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos 
statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 %-át

• Központi költségvetés részét képzi, kb. 66 milliárd forint

• 2020 – 2021 :1.449.000 forint

• 2021-től rehabilitációs mentort is



Mmtv. rehabilitációs hozzájárulás

22. § A 23-24. § alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek 
kell tekinteni azt a személyt,
a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
b) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló 
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés 
időbeli hatálya alatt,
c) akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről 
szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
d) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában 
részesül
és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.



aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, 
az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, 
hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt:

• 2012 előtti minősítések – olyan személyek, akiket nem vizsgáltak felül

• Rokkantsági járadékban részesülők

• Baleseti járadékban részesülők

• Magasabb összegű családi pótlékban részesülők 

• Bányászok egészségkárosodási járadéka

• Bányászati dolgozók kereset kiegészítése



Mmtv. rehabilitációs hozzájárulás

A 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során - legutoljára a 23. életévének betöltése szerinti naptári évben - a 
megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik az a személy is, aki

a) köznevelési intézményben - a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint megállapított - sajátos nevelési igényű 
gyermeknek vagy

b) felsőoktatási intézményben - a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint megállapított - fogyatékossággal élő 
hallgatónak

minősült.

(2) A 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során a megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik az a 
személy is, aki - a munkaszerződése szerint - jogszabályban meghatározottak alapján rehabilitációs mentori 
tevékenységet lát el, és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri. A munkáltatónál

a) 20 vagy annál kevesebb megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén 1 fő,

b) 21-100 megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 4 fő,

c) 101-250 megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 8 fő,

d) 251-500 megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 10 fő,

e) 500 feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legfeljebb 12 fő

rehabilitációs mentort lehet figyelembe venni.



A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. 
törvény

• Szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény – korábban rehabilitációs 
kártya

• E § értelmében megváltozott munkaképességű személynek minősül az,
• a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 

alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy
• b) aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

törvény alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 
38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban 
részesül.

• Költségvetési intézmény nem veheti igénybe!



Fejlesztő 
foglalkoztatásban 
lévő személy



Útmutató – fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére 
2021 https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/szgyf-
fenntartasu-foglalkoztatok-szakmai-dokumentumai

https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/szgyf-fenntartasu-foglalkoztatok-szakmai-dokumentumai


• Döntés

• Helyzetfelmérés/értékelés

• Előkészítés

• Kapcsolatfelvétel

• Folyamatos mentorálás



Hasznos linkek

• https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/szgyf-fenntartasu-
foglalkoztatok-szakmai-dokumentumai

• https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-
rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/

• https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-
rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/egyseges-szolgaltatas-
modszertan/

• https://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/intezmenyi-ferohely-
kivaltas/page/3/

https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/
https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/
https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/egyseges-szolgaltatas-modszertan/
https://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/intezmenyi-ferohely-kivaltas/page/3/


Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


