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TÁJÉKOZTATÓ  

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak összegéről 2017. évben 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) alapján 

 

2017 január 1-jétől   az alapösszeg:    96.010 Ft 

    a közfoglalkoztatási bér:   81.530 Ft 

 

Új igénylők rokkantsági ellátásának mértéke, minimum és maximum összege: 

 

 Az ellátás 
mértéke 

Az ellátás minimum 
összege (Ft/fő/hó) 

Az ellátás maximum 
összege (Ft/fő/hó) 

51-60 % közötti egészségi állapot.(B2 
kategória) 

Foglalkoztathatósága rehabilitációval 
helyreállítható, azonban a külön 

jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményei miatt nem foglalkoztatható, 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 

 
 

Havi 
átlagjövedelem 

40%-a 

 
 
 

28.805 Ft  
(az alapösszeg 30%-a) 

 
 

 
43.205 Ft 

(az alapösszeg 45%-
a) 

31-50 % közötti egészségi állapot. (C2 
kategória) 

Tartós rehabilitációt igényel, azonban a 
külön jogszabályban meghatározott egyéb 

körülményei miatt nem foglalkoztatható, 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 

 
Havi 

átlagjövedelem 
60%-a 

 
 

43.205 Ft  
(az alapösszeg 45%-a) 

 
 

144.015 Ft  
(az alapösszeg 

150%-a) 

1-30 % közötti egészségi állapot. (D 
kategória) Kizárólag folyamatos 
támogatással foglalkoztatható 

Havi 
átlagjövedelem 

65%-a 

48.005 Ft 
(az alapösszeg 50%-a) 

144.015 Ft 
(az alapösszeg 

150%-a) 

1-30 % közötti egészségi állapot. (E 
kategória)  

Önellátási képesség teljes vagy részleges 
elvesztése esetén 

Havi 
átlagjövedelem 

70%-a 

52.805 Ft 
(az alapösszeg 55%-a) 

144.015 Ft 
(az alapösszeg 

150%-a) 
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Új igénylők rehabilitációs ellátásának mértéke, minimum és maximum összege 
 

 
Az ellátás mértéke 

Az ellátás 
minimumösszege 

(Ft/fő/hó) 

Az ellátás maximum 
összege (Ft/fő/hó) 

51-60 % közötti egészségi állapot. (B1 
kategória) Foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható 

Havi 
átlagjövedelem 

35%-a  

28.805 Ft 
(az alapösszeg 30%-a), 

38.405 Ft 
(az alapösszeg 40%-

a). 

31-50 % közötti egészségi állapot.(C1 
kategória) 

Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 

Havi 
átlagjövedelem 

45%-a 

38.405 Ft 
(az alapösszeg 40%-a), 

48.005 Ft 
(az alapösszeg 50%-

a). 

 
 
 
 
 
 

Első körös soros felülvizsgálatot követően megállapított rehabilitációs ellátások összege 
 

 Az ellátás mértéke 

51-60 % közötti egészségi állapot. 
Foglalkoztathatósága rehabilitációval 

helyreállítható  

32.615 Ft 
(a közfoglalkoztatási bér 40 %-a)  

 31-50 % közötti egészségi állapot.  
Tartós foglalkozási rehabilitációt 

igényel 

65.225 Ft 
(a közfoglalkoztatási bér 80%-a) 

 
 


