TÁJÉKOZTATÓ
Az éves értékelő beszámoló elkészítésének szempontjai a foglalkozási
rehabilitációs tevékenység bemutatására

A beszámolót a rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett
főbb intézkedések bemutatása mellett a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet mellékletében meghatározott szempontok és az 2. számú melléklet szerinti táblázat
kitöltésével kell összeállítani.
A rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések
ismertetésekor külön is ki kell térni:
- az alkalmazott technológiákban, illetőleg a munkakörülményekben történt változásokra,
- az igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességűek
egészségi állapotára és mentális fejlődésére kifejtett hatására,
- a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre (belső;
munkahelyeken megvalósított és külső; iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű
képzés, továbbképzés),
- a megváltozott munkaképességű munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú
munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemekre,
- az alkalmazott képzések (belső, munkahelyeken belül megvalósított és külső,
iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű oktatások) ismertetésére,
- a munkapróba, illetve a kihelyezés tárgyévi eredményeire,
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és
továbbképzésben történő részvételére és értékelésére,
a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra
vonatkozóan, hogy mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs
tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és
egyéni fejlődéséhez, továbbá
- a tárgyévben bértámogatás és költségtámogatás címén megpályázott és odaítélt támogatások
összegére, illetve azok felhasználására.
A rehabilitációs fejlesztés fontos része a dolgozók tanulás iránti igényének felmérése, át- és
továbbképzések bevezetése. Értékeljék, hogyan tudják ösztönözni a munkavállalókat a minél nagyobb
arányú részvételre és az elsajátított, új ismereteket hogyan tudják a munkájuk során alkalmazni,
továbbá milyen formáját alkalmazzák a képzéseknek (belső, munkahelyeken belül megvalósított;
külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű oktatások).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti szempontokon túl más, egyéb témakörök is felvetődhetnek,
amelyek egy-egy gazdálkodó szervezetre nézve specifikusak, és amelyeket célszerű megvizsgálni.
Kérjük, hogy ezeket külön értékeljék! Az éves értékelés egyik legfontosabb szempontja, hogy az
érintett személlyel közösen kialakítva, folyamatában mutassák be az egyénre szóló rehabilitációs
terveket, illetve vázolják a továbbfejlődés lehetőségeit.
A Kormányrendelet 15.§ d) pontja alapján az akkreditált munkáltató köteles a vezető tisztségviselője
által aláírt beszámolót egy eredeti példányban minden év március 31-ig kérjük megküldeni a Budapest
Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály (1036 Budapest, Lajos utca 160-162.) címére.
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A munkavállalók létszámának változása*
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1. Összes munkavállaló
Ebből: A) megváltozott munkaképességű tranzit
foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló
Ebből: B) tartós foglalkoztatásban részt vevő
munkavállaló
2. Akkreditált székhelyen, telephelyen, fióktelepen
foglalkoztatott munkavállaló (helyszínenkénti bontásban)
Ebből: A) megváltozott munkaképességű tranzit
foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló
– betanított munkás
– szakmunkás
– felsőfokú képesítéshez kötött munkakört betöltő
munkavállaló
Ebből: B) tartós foglalkoztatásban részt vevő
megváltozott munkaképességű munkavállaló
– betanított munkás
– szakmunkás
– felsőfokú képesítéshez kötött munkakört betöltő
munkavállaló

* A létszámot Kormányrendelet 1. § 3. pontja alapján kell számítani, ennek alapján létszám a
munkáltatónál munkaviszonyban álló személyek száma. Az átlagos létszám meghatározása során a
Központi Statisztikai Hivatal átlagos állományi létszám számítására vonatkozó előírásait kell
alkalmazni.
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