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TÁJÉKOZTATÓ munkáltatók részére 

 

Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy azok a munkáltatók, aki megváltozott munkaképességű 
személyeket szeretnének foglalkoztatni, információt kapjanak arról, hogy milyen dokumentációt kell 
benyújtani a munkaerő igényléséhez, illetve milyen kedvezményeket vehetnek igénybe megváltozott 
munkaképességű munkavállalóik után. 
 
A rehabilitációs hatóság által nyilvántartásban levő megváltozott munkaképességű személyek 
köre 
A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 
Főosztály illetékessége kiterjed a Fővárosban és Pest megyében lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező megváltozott munkaképességű személyek
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 elhelyezkedésének segítésére, akik 

- rehabilitációs ellátásban részesülnek és a rehabilitációs hatósággal kötelező együttműködést 
teljesítik, vagy  

- rehabilitációs szolgáltatást önként kérő megváltozott munkaképességű személy (rokkantsági 
ellátásban részesülők, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, 
rokkantsági járadékban, vagy a komplex minősítés alapján megváltozott munkaképességű 
személyek, de ellátásban nem részesülnek). 

Az érintett célcsoport adatairól, végzettségéről és az általuk ellátható munkakörökről a foglalkozási 
rehabilitációs osztály nyilvántartást vezet. Elhelyezkedésükhöz, és a munkáltatókkal való 
kapcsolattartáshoz a foglalkozási rehabilitációs szakügyintézők adnak segítséget, Budapesten és 
Pest megyében 6 - 6 működési helyen. A címlista megtalálható: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-
szakertoi-foosztaly 
 
A munkáltató teendői amennyiben megváltozott munkaképességű személyt kíván 
foglalkoztatni 
Bármely munkáltató a rehabilitációs hatóságnak bejelentheti munkaerő igényét megváltozott 
munkaképességű személy foglalkoztatására, a Nyomtatványok
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 között található  

- Foglalkoztatói Adatlapot (cégeknek, vagy magánszemélyeknek) és  
- Munkaerő-igény bejelentő lapot (MIG lapot) (nyílt munkaerő-piaci illetve akkreditált 

foglalkoztatók számára) kitöltve. 
A pontosan kitöltött és aláírt nyomtatványok beadása történhet:  

- személyesen, a Budapest XI. ker. Budafoki út 59. sz. működési helyen, ahol munkáltatói 
kapcsolattartással foglalkozó munkatársunk fogadja a munkáltatókat, 

- postai úton: a 1507 Budapest, Pf. 89 postafiókra címezve, 
- elektronikus úton: budapest@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címre. 

A kitöltött MÍG lapon szükséges megjelölni, hogy a munkáltatónál a meghirdetett állásról ki nyújt 
információt, és milyen módon, mivel a rehabilitációs ügyintéző ezeket az adatokat adja át a 
kiközvetített személynek. Továbbá kérjük a munkakört illetve a munkakörhöz szükséges készségeket, 
képességeket részletesen feltüntetni. 
 
A rehabilitációs célú munkaközvetítés folyamata 
Az álláshelyekre történő közvetítés során a munkaközvetítéshez a foglalkozási rehabilitációs 
szakügyintéző  

- azon megváltozott munkaképességű ügyfelek számára, akik a rehabilitációs hatósággal 
kötelesek együttműködni közvetítői lapot ad át, amelyen szerepelnek az ügyfél, a munkáltató 
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adatai, az állásegyeztetés helye, és időpontja, valamint a munkáltató által leigazolandó 
közvetítésről szóló információk, az állásajánlat elfogadásáról, vagy annak 
eredménytelenségéről, 

- azok számára, akik önként kérték a rehabilitációs szolgáltatásokat és ezen belül a közvetítést 
állás- ajánlattételi lapot ad át, amelyen szintén szerepelnek az ügyfél, a munkáltató adatai, 
az állásegyeztetés helye, és időpontja, valamint a munkáltató által leigazolandó közvetítésről 
szóló információk, az állásajánlat elfogadásáról, vagy annak eredménytelenségéről. 

Munkáltatói igény alapján – előre egyeztetett időpontban – csoportos állástájékoztatót is 
szervezünk amennyiben több azonos időben több munkakörre vagy nagyobb létszámú megváltozott 
munkaképesség személy felvételét tervezik.  
A munkáltatókkal történő együttműködés célja a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztathatóságának elősegítése, melyet munkaerő-piaci ismeretekkel rendelkező munkatársaink 
szolgáltatások nyújtásával is támogatnak. 
 
A munkáltató által igénybe vehető kedvezmények, megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatása esetében 

1. A Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy után 
igénybe vehető kedvezmény 

Rehabilitációs kártyára jogosult 
a.) az a megváltozott munkaképességű személy, akinek a komplex minősítés  szerint az 

egészségi állapotát, a foglalkoztathatóságát és szociális helyzetét figyelembe véve, a komplex 
minősítés alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória), vagy 
tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 kategória),  

b.) az a megváltozott munkaképességű személy, akinek a komplex minősítés alapján 
rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 
(B2 kategória), vagy egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, 
azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb 
körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória), illetve 

c.) az a személy is, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült.  

 
Az a.) és b.) pontban leírt feltételek a komplex minősítés időbeli hatálya alatt állnak fenn. A c.) pontban 
leírt feltétel esetében időbeli hatály nem áll fenn.  
Az ügyfél maga igényli a kártyát, ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátására beadja az 
igényét és az erre szolgáló Adatlapon jelzi (Megtalálható: Nyomtatványok alatt
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), vagy azt követően 

is kérheti a rehabilitációs hatóság bármely működési helyén, a Kérelem Rehabilitációs kártya 
igényléséhez nyomtatványon. (Megtalálható: Nyomtatványok alatt
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) A kérelemben megjelöli a 

személyazonosító adatait, az adóazonosító jelét. Továbbá a kérelem beadásakor szükségesek a 
személyazonosító okmány, a lakcímkártya és az adóazonosító jelet tartalmazó kártya bemutatása. 
A rehabilitációs hatóság megvizsgálja az ügyfél jogosultságát és annak fennállásáról elektronikus úton 
tájékoztatást küld az állami adóhatóságnak (NAV). 
Az állami adóhatóság a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatását követően megküldi a Rehabilitációs 
kártyát a jogosult személy részére. A rehabilitációs kártyát az ügyfél adja le a munkáltatónál. 
A Rehabilitációs kártya érvényességének kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a 
kártyát kiállította, záró időpontja a kártya visszavonásának napja. 
 
A rehabilitációs kártya utáni kedvezmény érvényesítése: a munkáltató adókedvezményt vehet 
igénybe, az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel 
fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel, az őt terhelő számított 
adóból.  
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A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő 
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér - de legfeljebb a minimálbér 
kétszeresének - 22 százaléka.  
A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után 
egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát 
letétben tartotta. 

2. A rehabilitációs hozzájárulás megfizetése, illetve a megfizetés  alóli mentesség 
A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése 
érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles
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, ha az általa foglalkoztatottak 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 százalékát 
(kötelező foglalkoztatási szint).  
A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, 
valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegének szorzata. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a 
tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér 
kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. A fentiek alapján a rehabilitációs hozzájárulás 
mértéke 2017. évben: 1.147.500,- Ft/fő/év  
Amennyiben a munkáltatónál a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 
eléri a kötelező foglalkoztatási szintet a rehabilitációs hozzájárulást nem kell megfizetni. 
 
A rehabilitációs hozzájárulás alóli mentesség szempontjából megváltozott munkaképességű 
személynek kell tekinteni
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a) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota 60 százalékos vagy 
kisebb mértékű,  
b) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatály 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 munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri. 
 
 
A munkaadó a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló adatairól az Mmtv. 23. § 
(7) bekezdésében meghatározottak szerint nyilvántartást köteles vezetni.  
A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkáltató maga vallja be, állapítja meg, és 
közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára. Az adófizetés határidejét a 2003. 
évi XCII. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Jogszabályok: 
2011. évi CXCI. tv. (Mmtv.) 
2003. évi XCII. törvény (Art.) 
2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) 
33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet 
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