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BESZÁMOLÓ 

az akkreditált szolgáltatók és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

akkreditált munkáltatók 2018. évi ellenőrzéséről 

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Rehabilitációs Főosztálya országos 

hatáskörben látja el a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását végző munkáltatók, 

és szolgáltatók akkreditációját, ellenőrzését, a szakterületen dolgozó szakemberek (mentor, tanácsadó) 

képzését, a rehabilitációs költségvetési támogatásokkal kapcsolatos pályázatást és kapcsolódó 

feladatokat. 

 

1. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkozató munkáltatók akkreditációja 

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 

támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az 

akkreditációs eljárások lefolytatása a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer Akkreditációs Modulján 

keresztül történik.2018. évben 654 kérelem érkezett be: új akkreditáció, akkreditációval rendelkező 

munkáltatók esetében új székhely, telephely, fióktelephely akkreditációja, megszűnése, adatváltozások 

bejelentése, egyéb kötelezettségek teljesítése címén. 2018. december 31-éig az adat- és személyi 

változások felületen 427 kérelmet, személyi változások felületen 215, új tanúsítvány iránti kérelmet 22 

esetben nyújtottak be. Az eljárások 115 esetben zárultak módosított és/vagy kiegészített rehabilitációs 

akkreditációs tanúsítvány kiadásával. 2018-ban 9 munkáltató kérte a rehabilitációs akkreditációs 

tanúsítvány teljes visszavonását. Idei évben – a dokumentumok egységes kezelhetősége és 

visszakereshetősége érdekében - lehetőséget adtunk a beszámolók szakrendszeren keresztül történő 

beküldésére. A munkáltatók jelentős része élt ezzel a lehetőséggel és a korábbi évekhez képest 

mindössze 14 munkáltató nem tett eleget a beszámolási kötelezettségnek. 
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Az akkreditált munkáltatók székhely, telephely, fióktelephely szerinti alakulása az elmúlt években: 

 

 

Az akkreditált munkáltatók száma: 380, - mely az előző évhez képest jelentős növekedést mutat - 

akkreditált helyszínek száma (székhely, telephely, fióktelephely) összesen 1.116. Tulajdonosi 

megoszlás szerint: állami 4, önkormányzati 21, részben önkormányzati 6, egyéb tulajdonú kategóriába 

sorolandó 349 munkáltató.  

 

Az akkreditált munkáltatók területi megoszlása az alábbiak szerint alakul az 1.116 akkreditált helyszínek 

száma alapján, régiónként: 

 Dél-Dunántúl: az akkreditált munkáltatók száma 52, az akkreditált helyszínek száma 159 

 Közép-Dunántúl: az akkreditált munkáltatók száma 22, az akkreditált helyszínek száma 90 

 Nyugat-Dunántúl: az akkreditált munkáltatók száma 18, az akkreditált helyszínek száma 75 

 Észak-Alföld: az akkreditált munkáltatók száma 89, az akkreditált helyszínek száma 256 

 Dél-Alföld: az akkreditált munkáltatók száma 43, az akkreditált helyszínek száma 168 

 Észak-Magyarország: az akkreditált munkáltatók száma 53, az akkreditált helyszínek száma 

169 

 Közép-Magyarország: az akkreditált munkáltatók száma 103, az akkreditált helyszínek száma 

199 

Az akkreditált telephelyek (székhely, telephely, fióktelephely) régiók szerinti megoszlása és a 

rehabilitációs ellenőrzési szakügyintézők száma:  
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Az akkreditációs nyilvántartás célja az is, hogy a főosztály naprakész adatot szolgáltasson a 

Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: KH) részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) bekezdés a) pontjának ag) alpontja által a KH számára előírt 

feladatkör teljesítése érdekében. A védett munkahelyek közbeszerzési eljárásokon való indulásának 

elősegítése céljából a közbeszerzéssel érintett munkáltatók részére, nyilatkozatuk alapján a főosztály 

hatósági bizonyítványt állít ki .A hatósági bizonyítvány kiadásának tényén túl a nyilvántartás 

tartalmazza az akkreditált munkáltatók által megjelölt, általuk gyártott vagy forgalmazott termékeket 

illetve szolgáltatásokat is. Jelenleg a főosztály által összeállított és karban tartott publikált lista 138 

szervezetet tartalmaz.  

 

2. Szolgáltatók akkreditációja 

 

 

A szolgáltatók akkreditációjára, tevékenységére, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. 

2018. évben a főosztály által vezetett nyilvántartásban 35 akkreditált foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltató szerepel, tanúsítvány visszavonására, illetve új akkreditációs eljárás lefolytatására az idei 

évben nem került sor. A szolgáltatók fő szolgáltatási hely szerinti elhelyezkedése az alábbiak szerint 

alakul: 

  

Akkreditált telephelyek területi megoszlása és ellenőrök száma 

169 – 3 fő 

256 – 4 fő 

168 – 3 fő 

159 – 3fő 

75-  2 fő 

90 – 2 fő 
199 – 3fő 
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Az akkreditált szolgáltatók elhelyezkedése fő szolgáltatási hely szerint  

 

A Korm. rendelet értelmében - 21/D. § (3) bekezdés - a főosztály feladata a foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltató) által a tárgyévet követő év január 15-éig beküldött 

beszámolóinak az értékelése, mely határidőben megtörtént, eredményeként elmondható, hogy: 

többségében a szolgáltatók válasza megfelelő szakmai színvonalú volt, informatív, reális célokat, 

fejlesztési célokat fogalmaztak meg a rehabilitációs szolgáltatásokra vonatkozóan. A fejlesztési 

célok elsősorban a tárgyi eszközök bővítésére, a szolgáltatási helyszínek kiterjesztésére, az 

akadálymentesítés megvalósítására vonatkoztak. Többen szeretnék célcsoportjukat bővíteni új 

szolgáltatás típusok bevezetésével, terveik között szerepel a munkáltatókkal való szorosabb 

együttműködés kialakítása. Egyes esetekben a rövid, közép és hosszú távú fejlesztési célok nem 

különülnek el egymástól a tervben, nem kellően kifejtettek. Összességében elmondható, hogy a 

szolgáltatók az akkreditáció alapjául szolgáló, valamint a rehabilitációs szolgáltatások nyújtásához 

szükséges feltételeket folyamatosan tudják biztosítani, a jogszabályban előírt feltételeknek 

megfelelnek. A szolgáltatásokra van igény, a szolgáltatók több ügyfél fogadására is fel vannak 

készülve. 

 

 

3. Az akkreditált munkáltatók és szolgáltatók ellenőrzése 

 

Akkreditált munkáltatók ellenőrzése 

A korábbi évek gyakorlatával összhangban, a Magyar Államkincstár által a támogatott munkáltatóknál 

végzett pénzügyi ellenőrzései mellett a kezelő szervi feladatokat ellátó Rehabilitációs Főosztály 2018-

ben is minden érvényes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatónál legalább egy helyszíni 

ellenőrzést irányzott elő. (A munkáltatónál éves szinten elvégzett helyszíni ellenőrzések száma a 

munkáltató akkreditált telephelyeinek számától, valamint az általa foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű dolgozók létszámától függ, de az igénybe vett támogatások jellege és nagyságrendje, 
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a korábbi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok száma és jellege, a kockázati besorolás is szerepet 

játszik a vizsgálatok gyakoriságának vagy ütemezésének meghatározásakor.) 

2018-ban összesen 1.255 ellenőrzést folytattak le az ellenőrök (egy ellenőrzés több ellenőrzési típust 

is magában foglalt, így pl. a hatékonyság érdekében az eseti ellenőrzéseket több esetben kötötték össze 

2013/2014 évben induló és lejáró munkahely-teremtő támogatási szerződések záró ellenőrzésével. Az 

ellenőrzések típusa szerint az eseti ellenőrzések aránya 57 % volt, amikor a vizsgálat elsősorban az 

akkreditációs feltételek teljesítésére, a munkahelyi körülmények felmérésére irányul. A komplex/átfogó 

ellenőrzések aránya 34 %, mely ellenőrzések a Magyar Államkincstár területileg illetékes 

Állampénztári Irodájának referenseivel közösen zajlott az ellenőrzés, amikor is az Államkincstár 

munkatársai az igénybe vett támogatás felhasználásának szabályosságát, míg a főosztály ellenőrei a 

Korm. rendeletben részletezett foglalkozási rehabilitációs követelmények szakmai paramétereit, 

valamint a bérköltség-elszámolásba bevont munkavállalók megváltozott munkaképességű státuszát 

vizsgálták. (A Magyar Államkincstár ellenőrzési jogosultságát a Korm. rendelet biztosítja, a két szervezet 

együttműködését kétoldalú megállapodás szabályozza.). A munkahelyteremtő záró ellenőrzések 

aránya 3 %, mely a támogatási szerződések alapján kifizetett összegek felhasználására, a végrehajtott 

beruházásokra, valamint a támogatásért vállalt többletmunkaerő-foglalkoztatási kötelezettség 

teljesítésére összpontosított. A soron kívüli ellenőrzésekre alig került sor (bejelentésre, munkáltató 

megszűnése okán), mindössze 3 esetben. 

Szükséges, hogy 2019-ben is akkreditált helyek szerinti megoszlás, az éves ellenőrzési tapasztalatok 

és megállapítások, a régiók szerint rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitás, továbbá az egyes 

munkáltatók kapcsán esetlegesen fennálló, ellenőrzés eredményére kiható kockázati tényezők 

figyelembe vételével kerüljön kialakításra az ellenőrzési terv. A korábban kialakított, kizárólag a régiós 

elhelyezkedés szerint megállapított „illetékesség” alapján folytatott ellenőrzéseket a hatékonyság elve 

alapján újra kell gondolni az alábbi megállapítások figyelembe vételével: 

 a munkáltatók székhely (ellenőrzési hely) szerinti alakulása,  

 adott régióban a rehabilitációs ellenőrzési szakügyintézők száma 

 jogszabályban meghatározott szankciók alkalmazása 

 kockázati tényezők: akkreditációs feltételek és a támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségek teljesülése 

 ellenőrzés típusai, tárgya 

 ellenőrzés ütemezése 

 az akkreditált munkáltatók telephely és fióktelephely ellenőrzésének szükségessége 
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A munkáltatók székhely szerinti alakulását és kapcsolódó rehabilitációs ellenőrök számát az alábbi 

ábra mutatja: 

 

 

Az ellenőrzést végző szakügyintézők száma az év végére 4 fővel csökkent (1 fő GYES-en van, 1 fő 

nyugdíjba ment, 2 fő más szervezetnél talált munkát). Az egy ellenőrre jutó székhely ellenőrzések 

száma jelenetős eltérést mutat, azonban figyelembe kell venni az ellenőrzött helyszínek nagyságát 

és az ellenőrzés típusát is a reális feladatelosztás érdekében.  

A jogszabály adta keretek között az ellenőrzés során feltárt hiányosságok esetén annak 

megszüntetésére, súlyosabb esetben negatív értékelőpont kiszabására van lehetőség. A korábbi évek 

viszonylatában megállapítható, hogy a hiányosságok aránya és a kiszabott szankciók száma csökkenő 

tendenciát mutat.  

 

Az akkreditációs feltételek és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése alapján 

valamennyi munkáltatóra kockázatelemzés készült. Az eredmények alapján – a rendelkezésre álló 

kapacitások és feladatok függvényében – meghatározható az, hogy mely munkáltatók azok, akiknél az 
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Akkreditált munkáltatók területi megoszlása és ellenőrök száma 
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éves ellenőrzés indokolt, illetve hol lehet áttérni akár egy kétévenkénti ellenőrzés ütemezésére. 2019-

ben még célszerűnek tartja a főosztály, hogy valamennyi munkáltató székhelyén megvalósuljon az 

átfogó ellenőrzés. Ennek oka az is, hogy a támogatásban részesülő munkáltatók esetén a pénzügyi 

ellenőrzést a Korm. rendelet értelmében a Magyar Államkincstár, míg a szakmai ellenőrzést a 

Rehabilitációs Főosztály végzi, lehetőség szerint közösen. 

A telephelyek és fióktelephelyek vonatkozásában is készült egy kockázatelemzés, cél, hogy ezen eseti 

ellenőrzéseket 2019-ben csak akkor folytassuk le, ha az eredmények alapján szükséges.  

A fentiek szerint a 380 akkreditált székhely tekintetében az átfogó ellenőrzést lefolytatjuk, ugyanakkor 

a 832 telephely, fióktelephely eseti ellenőrzése teljes körűen nem indokolt, azt várhatóan felére 

csökkentjük. 

Az ellenőrzés fenti típusain túl (átfogó és eseti ellenőrzés) szükségesnek látjuk a célellenőrzések 

számának növelését. Ennek keretében teljes körűen kívánjuk lefolytatni a bevonhatósági feltételek és 

jogszerű támogatás lehívások ellenőrzését, melyet főként a korábbi ellenőrzés és a rendszerben 

(RSZR) található információk alapján, „dokumentum” ellenőrzéssel kívánunk megvalósítani, a helyszíni 

ellenőrzés mellőzésével. Ez egészül ki az esetleges rendkívüli ellenőrzésekkel, melyeket bejelentések 

alapján folytatunk le.  

Az ellenőrzés ütemezése egyrészt igazodna a Magyar Államkincstár ellenőrzési tervéhez, mely a 

közös ellenőrzéseket fedi le, várhatóan az év I. felében. Az eseti ellenőrzések ennek függvényében 

folyamatosan valósulnak meg, az 1000 fő feletti munkáltatók esetén a célellenőrzések közül a 

bevonhatóság vizsgálatára irányuló ellenőrzést januárra tervezi a főosztály megvalósítani. 

A munkahely-teremtő támogatásokkal érintett szerződések lezárása – két kivétellel -2018. évben 

megtörtént.  

Az eljáró hatósági ellenőrök összesen 8 alkalommal tettek szankció alapjául szolgáló megállapítást, 

mindösszesen 14 negatív értékelőpont kirovására (a 2016. évi adat: 85 jogerős negatív értékelő pont), 

valamint 2 esetben jogsértő állapot megszüntetésére felszólító végzés kibocsátására.  

 

4. Az akkreditált munkáltatók és szolgáltatók képzése 

 

A BFKH Rehabilitációs Főosztálya látja el országos hatáskörben a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók mentorai, tanácsadói és a segítő személyek, 

valamint az akkreditált szolgáltatók szakemberei számára a jogszabály által előírt kötelező szakmai 

képzéseket. A kötelezően előírt képzéseket a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 11/A. § (6) bekezdése, 

valamint a 327/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglalt, az akkreditációhoz szükséges működési 

feltételeket meghatározó 3. számú melléklet I.3. pontja tartalmazza. 

 

a) Képzések szervezése, részvétel 

 

2018-ban a rendelkezésre álló adataink szerint az akkreditált munkáltatók részéről 631 fő mentor és 

tanácsadó, valamint az akkreditált szolgáltatók esetén 230 fő képzését terveztük. A szakemberek 

képzése szakmailag két szakaszban valósult meg.  

Az éve elején a fővárosban 5 alkalommal tartottunk képzést az akkreditált munkáltatók részére. A 

képzés tematikája átfogó ismeretek átadására fókuszált, ismertetésre kerültek a 2018. évi jogszabályi 

változások, azok gyakorlati alkalmazása, munkáltatói jó gyakorlatok bemutatása, a rehabilitációs 

hatósági eljárás, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos legfontosabb eljárások, határidők áttekintése.   

 

Az év második felében gyakorlatorientált képzésre került sor megyei szinten 24 alkalommal, a 

résztvevők köre bővült az akkreditált szolgáltatók szakembereivel és a névjegyzéken szereplő 

szakértőkkel. A képzések szakmai tartalma – előzetes felmérés szerint - a szakemberek igényein alapul.  

A képzések – számlával igazolt - összköltsége: 438.104 Ft volt, a rendelkezésre álló 500 Ft/fő 

felhasználásával. A színvonalas képzés megszervezéséhez az előadó termet és az ellátással 

kapcsolatos többletköltségeket a befogadó munkáltatók vagy a megyei társhivatalok biztosították: 
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 a vidéki képzések (Szolnok és Debrecen kivételével) akkreditált munkáltatók által felajánlott 

telephelyekre lettek megszervezve, így megoldott volt az akadálymenetesített környezet, és 

otthonosabb érzetet keltett, mint egy előadóterem. A hivatalos intézmények esetén az 

akadálymentesítés nem minden esetben volt megoldott 

 az ellátást, ahol erre lehetőség volt, akkreditált munkáltatótól rendeltük meg. Két esetben 

(Kecskemét-Mio-Contó és Szeged-Szegedi-SzefoZrt), a képzést befogadó munkáltatók a 

képzésen résztvevők ellátását térítésmentesen szolgáltatták 

 a helyszínek használatának és azok technikai felszerelés biztosítása minden esetben 

térítésmentesen történt 

 

2019. évben a képzési helyszínek biztosítására többletforrás igénylése, vagy a társszervekkel való 

hatékonyabb együttműködés jelenthet megoldást. A rendezvény ellátmányának biztosítása magasabb 

összegű fajlagos költség mentén lehetséges, előfinanszírozás mellett. 

 

A képzések megvalósítása során – figyelemmel a munkáltatóknál előforduló fluktuációra – az adatbázis 

folyamatosan aktualizálásra került. A tervezett létszámhoz képest a két legnagyobb területet magában 

foglaló és legmagasabb szakemberszámmal rendelkező régióban (KMR, ÉAR) volt nagy az eltérés. A 

kormányrendelet alapján képzésre kötelezett akkreditált munkáltatók részéről megjelent 

mentorok/tanácsadók létszámán felül egyéb részvételi igények is felmerültek (kísérők, a cégek 

ügyvezetői, képzésre nem kötelezett szakemberei, valamint az akkreditált szolgáltatóknál dolgozó 

szakemberek). Jelzés érkezett a különböző helyszínen szervezett, több képzésen való részvételre is. A 

főosztály a szervezés során mindezeket figyelembe vette. 

11 akkreditált munkáltató cég van, ahol valamelyik bejelentett mentor nem volt a 2. képzésen, de az 

elsőn igen. 10 olyan akkreditált cég van a rendszerben, melyeknek mentorai/tanácsadói idén egyáltalán 

nem vettek részt képzésen. 8 munkáltató esetén szükséges soron kívül ellenőrzést tartani, akikkel a 

kapcsolatot semmilyen módon nem sikerült felvenni. 

Az egyeztetés követően két szakember számára lehetőséget biztosított a Kormányhivatal a képzés 

pótlására elearning formában, esettanulmány megküldésével. A képzésről történő kimaradás oka az 

időhiány és betegség volt. Az évközben akkreditált munkáltatók szakembereit az adatbázis folyamatos 

figyelemmel kisérésével sikerült a képzésbe bevonni. Az ősszel belépő új cégek közül 18 képzésben 

már részvett mentorral/tanácsadóval kötött szerződést. 15 ősszel akkreditált munkáltató szakemberei 

2019-ben tudnak eleget tenni jogszabályban foglalt képzési kötelezettségüknek.  

 
Tervezett és tényleges részvétel alakulása 
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A mentorok tapasztalat szerinti megoszlása régiónként és országosan megegyezik. Az átlag életkor 46 
év és átlagosan 10 éve vannak a szakmában. 
 

 
 
A résztvevők tapasztalati vizsgálata alapján: 

 erősíteni kell az elektronikus adatszolgáltatás szükségességét, a képzésnek erre kiemelt 

figyelme kell fordítani, melynek mentén IKR, az Akkreditációs modul használata a jövő évben 

hasznos téma lehet 

 a magas fluktuáció – a fenti ponton túl – azt mutatja, hogy érdemes az új belépőkre külön 

fókuszálni a képzések szervezése során 

 hosszú munkatapasztalat miatt felmerülhet a kiégés veszélye, indokolt e témában előadást 

tervezni 

 a szakmában régóta tevékenykedők részéről fontos a „jó gyakorlatok bemutatása 

 a szakmai előrehaladást jelenti az önképzés, önálló tudásszerzés is, melyet tájékoztatók 

küldésével tud a hivatal elősegíteni 

A két, szervezett képzésen való részvétel vizsgálata megmutatta azt is, hogy résztvevő akkreditált 

munkáltatónál dolgozó mentorok tanácsadóknak csak 68 %-a volt az első féléves képzésen, mely 

magas fluktuációt jelez. 

b) Képzések tartalmi elemei, előadók 

A régiókban szervezett 24 képzési alkalom alatt 127 előadás hangzott el és közel 40 gyakorlati 

foglalkozásra került sor. Az előadók közül 12 fő rehabilitációs ellenőrzési és akkreditációs 

szakügyintéző, 8 fő rehabilitációs hatóság vezetője, és 41 előadó az akkreditált munkáltatók oldalt 

képviselte előadásával. 

Előadók szervezetek alapján 
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A visszajelzések szerint „külsős” előadók pozitívan értékelték, hogy tapasztalataikat, tudásukat 

megoszthatták a kollégáikkal és a későbbiekben is szívesen vállalnak részt a képzésben. A témákat az 

áprilisban visszaérkezett adatszolgáltatásokban leírt kérések és az ellenőrzések alatt tapasztalt 

hiányosságok alapján állították össze az ellenőrök, főbb témák: 

 szakmai program 

 személyes rehabilitációs terv 

 akadálymentesítés, egyetemes tervezés 

 akkreditációs felület használata 

 bevonhatóság kérdésköre 

 megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási nehézségei, képzése, motiválása 

 szociális ellátások,segítő szolgáltatások, igénybe vehető kedvezmények 

 tanácsadó és a mentor szerepe 

 a rehabilitációs hatóság feladatellátása 

 Jó gyakorlatok bemutatása a rehabilitációs tevékenység folyamán 

Az előadások anyagát többségében megkaptuk az előadóktól, melyeket a résztvevők rendelkezésére 

bocsátottunk, ezáltal fel tudják idézni az előadáson hallottakat, szükség szerint felhasználhatják belső 

képzésre.  

c) Visszajelzések a képzések kapcsán 

Igények a képzéssel kapcsolatban: a résztvevők rendkívül hasznosnak találták a régiós képzések 

gyakorlat orientált felépítését, melynek során az alábbiakat fogalmazták meg: 

 közvetlenebb kapcsolat az ellenőrök felé, feladataikkal kapcsolatos kérdéseikkel kisebb 

feszélyezettséggel tették fel, mint egy ellenőrzés során 

 ismerkedésre, kapcsolati háló építésére alkalmas volt környezet 

 felszabadultság érzete, hogy hozzájuk sokban hasonló, a munka területén hasonló 

problémákkal foglalkozó emberekkel találkozhatnak.  

 egyéni igények megfogalmazása, azonnali konzultációs lehetőség a jó gyakorlatot kialakított 

munkáltatók szakembereivel 

 

d) A szervezés során felmerült észrevételek 

A képzések szervezése során számos olyan tény merült fel, melyek a szervezést, koordinációt 

nehezítették, így érdemes átgondolni a megoldási lehetőségeket: 

 a rendelkezésre álló „adatbázis” nem tartalmazza a mentorok elektronikus elérhetőségét 

 az akkreditációs modulban nem mindig jelentik be a munkáltatók a mentorok/tanácsadók 

személyében bekövetkezett, a munkáltató elérhetőségével kapcsolatos változásokat, mely a 

tájékoztatást, megkeresést nehezíti 

 az akkreditációs modulban nincs lehetőség adatok exportálására, így 2018-ban egy új 

adatbázist kellett létrehozni, melyet folyamatosan frissíteni szükséges 

 munkáltatók eltérő igénye az értesítés kapcsán: a képzésen való jelenlétet nagyban 

befolyásolta a címzett megjelölése (a munkáltató kötelessége a képzésen való részvétel 

biztosítása, ugyanakkor nem minden esetben került továbbításra a mentor részére a levél). 

Több munkáltató esetén a belső adattovábbítás, kommunikáció a képzés tekintetében nem 

működött (pl. olyan esetben, ha a mentor más munkakörbe került, de a hivatal felé nem jelzett 

és a részére küldött meghívó sem került továbbításra az illetékes részére)  

 a fentiek miatt az elérhetőségek felkutatása időigényes feladat volt (honlap, telefon stb.) 

A fenti adategyeztetés alkalmas volt ugyanakkor arra, hogy a hivatal felhívja a figyelmet az adatok 

változásának bejelentésére, azok naprakész vezetése és az aktuális tájékoztatások megküldése 

céljából.   
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Az ellenőrzések tapasztalatai 

A 2018. évi ellenőrzések megerősítették a korábbi év azon tapasztalatait, miszerint a hosszabb ideje 

foglalkozási rehabilitációs akkreditációval rendelkező munkáltatók döntő többsége kellően megismerte, 

valamint megfelelően elsajátította a kapcsolódó támogatási rendszer adta lehetőségek eredményes 

kihasználásához szükséges ismereteket. A képzésekkel azon munkáltatók számára nyújtott a főosztály 

segítséget, akiknél még továbbra is előfordultak hiányosságok vagy mulasztások, illetve – a munkáltatók 

által nehezen átlátható szabályozásból adódó – félreértések miatt jogosulatlan támogatási igénylések, 

ugyanakkor a rendszer kellő rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy a nem rosszhiszeműen előforduló 

elszámolási hibák ne járjanak komolyabb hátrányokkal az érintettek számára. Folyamatosan csökken a 

megállapított szabálytalanságok, jogszabálysértések és egyéb mulasztások száma, illetve mértéke, 

ugyanakkor a bevonhatósági feltételek hiánya miatti jogszerűtlen támogatás lehívás kapcsán a 

korrekciók száma még mindig magasnak mondható. 

A jövőbeni szabálysértések megelőzéséhez kapcsolódóan egyértelmű igényként jelentkezik 

ugyanakkor a munkáltatói oldal részéről a vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és ésszerűsítése, az 

átláthatóság növelése – elsősorban a megváltozott munkaképességű minősítés, illetve az egyéni 

támogatásba való bevonhatóság tekintetében. A képzések e tekintetben is hasznosnak bizonyultak, 

különös tekintettel a szakemberek körében jellemző, magas fluktuációs miatt. 

A foglalkozási rehabilitáció szakmai megvalósítását tekintve 2019-ben is a szakmai képzés kiemelt 

szerepet kap. Kevés munkáltató tud lehetőséget biztosítani arra, hogy a megváltozott munkaképességű 

dolgozói számára érdemi – akár a jelenlegi munkahelyén továbblépésre alapot teremtő, akár a nyílt 

munkaerőpiacon is hasznosítható − szakmai képzést vagy továbbképzést biztosítson. A tranzit 

munkavállalók esetében a foglalkozási rehabilitáció mértéke, illetve a re-integráció tényszámai továbbra 

is elmaradnak a várakozásoktól: a munkapróba intézménye csak korlátozottan működik, illetve igen 

csekély mértékű a munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő visszavezetése. A megváltozott 

munkaképességű dolgozók döntő többségét továbbra is jellemzően a minimálbér alapján – 

időarányosan - foglalkoztatják, jellemző a határozott idejű munkaviszonyú foglalkoztatási. A 

bérnövekedési elvárás feltétele, hogy a támogatási arány kövesse a minimálbér emelkedésének 

arányát. A tapasztalatok alapján indokolt lenne finomítani a jogi szabályozáson olyan tekintetben is, 

hogy az figyelembe vegye a kedvezményezettek között meglévő jelentős eltéréseket: míg a jól működő 

gazdasági vállalkozásoknál a támogatás valóban „támogatásként”, azaz a költségek egy részét kiváltó 

eszközként jelentkezik, az egyéb bevétellel nem rendelkező társadalmi szervezetek egy jelentős 

részénél a támogatás biztosítja a működésükhöz szükséges finanszírozás egészét. Különösen ennek 

fényében indokolt kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a munkáltatók a támogatás iránti pályázatukban 

reálisan mérjék fel lehetőségeiket, és olyan létszámra kérjenek támogatást, amely létszámot – nem 

többet, és nem kevesebbet – valóban alkalmazni is tudják. Jellemző az is, hogy a munkáltató által jelzett 

munkaerő-igény teljesítésére – adott munkakör betöltésére alkalmas megváltozott munkaképességű 

munkavállaló hiányában – nincs lehetőség.  

 

Budapest, 2019. január 7. 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Rehabilitációs Főosztály 

Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály 

 


