
 

a Rehabilitációs Akkreditációs és Ellen

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH)
hatáskörben látja el a megváltozott munkaképesség
és szolgáltatók akkreditációját, ellen
tanácsadó) képzését, a rehabilitáci
kapcsolódó feladatokat, nyilvántart
 

1. Megváltozott munkaképesség
akkreditációja 

 
A megváltozott munkaképesség
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) alapján 
akkreditációs eljárások lefolytatása a Rehabilitációs Szakigazgatási Re
keresztül történik. 2019. évben 
képest): új akkreditáció, akkreditációval rendelkez
fióktelephely akkreditációja, m
teljesítése címén. 
2019. december 31-éig az adat- 
együttes benyújtására alkalmas -
kérelmet 23 esetben nyújtottak be, akkreditációs tanúsítványt 
munkáltató kérte a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány teljes visszavonását. A jogsza
előírt éves szakmai beszámolók benyújtására is 
keresztül került sor.  

Az akkreditált munkáltatók székhely, telephely, fióktelephely szerinti alakulása az elmúlt években:

Az akkreditált munkáltatók száma
növekedést mutat - akkreditált 
Tulajdonosi megoszlás szerint: állami 4, önkormányzati 21, részben önkormányzati 6, egyéb
kategóriába sorolandó 361 munkáltató. 
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a Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály  

2019. évi tevékenységéről 

város Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) Rehabilitációs Fő
hatáskörben látja el a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását végz

akkreditációját, ellenőrzését, a szakterületen dolgozó szakemberek (mentor, 
tanácsadó) képzését, a rehabilitációs költségvetési támogatások vonatkozásában az ellen
kapcsolódó feladatokat, nyilvántartások vezetését. 

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkozató munkáltatók 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) alapján 
akkreditációs eljárások lefolytatása a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer Akkreditációs Modulján 

. évben 798 kérelem, bejelentés érkezett be (22%-kal 
: új akkreditáció, akkreditációval rendelkező munkáltatók esetében új székhely, telephely, 

fióktelephely akkreditációja, megszűnése, adatváltozások bejelentése, egyéb kötelezettségek 

 és személyi változások felületen – mely tárgyát tekintve több kérelem 
- 586 kérelmet, személyi változások felületen 171

esetben nyújtottak be, akkreditációs tanúsítványt 21 új munkáltató
munkáltató kérte a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány teljes visszavonását. A jogsza

írt éves szakmai beszámolók benyújtására is – az előző évhez hasonlóan 

Az akkreditált munkáltatók székhely, telephely, fióktelephely szerinti alakulása az elmúlt években:

száma (2019.12.31.): 392, - mely az előző évhez képest
akkreditált helyszínek száma (székhely, telephely, fióktelep) összesen 

Tulajdonosi megoszlás szerint: állami 4, önkormányzati 21, részben önkormányzati 6, egyéb
kategóriába sorolandó 361 munkáltató.  

2016 2017 2018 2019

Akkreditált Munkáltatók száma

Akkreditált székhelyek száma

Akkreditált telephelyek száma

Akkreditált fióktelepek száma

Akkreditált helyszínek összesen
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Rehabilitációs Főosztálya országos 
lalkoztatását végző munkáltatók 

rzését, a szakterületen dolgozó szakemberek (mentor, 
ós költségvetési támogatások vonatkozásában az ellenőrzésihez 

 munkavállalókat foglalkozató munkáltatók 

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

ndszer Akkreditációs Modulján 
kal nőtt az előző évhez 

 munkáltatók esetében új székhely, telephely, 
nése, adatváltozások bejelentése, egyéb kötelezettségek 

mely tárgyát tekintve több kérelem 
171, új tanúsítvány iránti 

munkáltató kapott. 2019-ben 7 
munkáltató kérte a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány teljes visszavonását. A jogszabály által 

 évhez hasonlóan – a szakrendszeren 

Az akkreditált munkáltatók székhely, telephely, fióktelephely szerinti alakulása az elmúlt években: 

 

 évhez képest (380) jelentős 
(székhely, telephely, fióktelep) összesen 1.181. 

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

Akkreditált Munkáltatók száma

Akkreditált székhelyek száma

Akkreditált telephelyek száma

Akkreditált fióktelepek száma

Akkreditált helyszínek összesen
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Az akkreditált munkáltatók területi megoszlása az alábbiak szerint alakult az 1.181 akkreditált 
helyszínek száma alapján, régiónként: 

 

Az előző évhez képest valamennyi régióban nőtt az akkreditált telephelyek száma. 

Az akkreditált munkáltatók régiós adatait az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza szemléletesen. Az 
akkreditált foglalkoztatók száma Közép-Magyarországon, ugyanakkor az akkreditált foglalkoztatási 
helyek száma az Észak-alföldi régióban a legmagasabb. A legalacsonyabb az arányszám mindkét 
mutató tekintetében a Nyugat-dunántúli régióban.  

2. Adatszolgáltatás a Közbeszerzési Hatóság részére 

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 141 
szervezetet tartalmaz.  

 
3. 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. 

  

Akkreditált telephelyek területi megoszlása és ellenőrök száma 

170 – 3 fő 

258 – 3 fő 

179 – 3 fő 

231 – 4fő 

97 – 2 fő 

81-  2 fő 

165 – 3fő 



 

2019. évben a főosztály által ve
szolgáltató szerepel, tanúsítvány visszavonására
3 esetben. Az akkreditált szolgáltatók által biztosított 
szabálya” is generál. E jogszabályhely törlése lenne indokolt, mert vannak olyan szolgáltatási helyek, 
melyeken szolgáltatás nyújtása 
elhelyezkedése az alábbiak szeri

A Korm. rendelet értelmében - 21/D. § (3) bekezdés 
szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltató) által a tárgyévet követ
beszámolóinak az értékelése határid
érintett – 34 szolgáltató esetében. 

Az értékelés során az akkreditáció feltételeinek el
eredményező szempont nem volt, minden rehabilitáci
Az elérhető 50 pontból a legalacsonyabb pontszámú szolgáltatási terv három szolgáltató esetében 35 
pont volt, a legmagasabb pontszámot, 49 pontot, egy szolgáltató ért el. Átlagpontszám
látható, hogy informatív, átgondolt beszámolók és

A beszámolók alapján megállapítható, hogy a szolgáltatók az akkreditáció alapjául szolgáló, valamint 
a rehabilitációs szolgáltatások nyújtásához szükséges felté
jogszabályban előírt feltételeknek megfelelnek. A szolgáltatásokra a továbbiakban is lenne igény, a 
szolgáltatók több ügyfél fogadására is fel vannak készülve, bíznak abban, hogy a jöv
feltételekkel, mint akkreditált szolgáltatók folytathatják munkájukat.

4. Az akkreditált munkáltatók ellen

A korábbi évek gyakorlatával összhangban
végzett pénzügyi ellenőrzések mellett 
ben is minden érvényes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkez
helyszíni ellenőrzést irányzott elő
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Szolgáltatási hely

tal vezetett nyilvántartásban 37 akkreditált foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltató szerepel, tanúsítvány visszavonására nem került sor, új akkreditációs eljárás lefolytatására 

Az akkreditált szolgáltatók által biztosított szolgáltatási hely 295, melyet a „három megye 
szabálya” is generál. E jogszabályhely törlése lenne indokolt, mert vannak olyan szolgáltatási helyek, 

szolgáltatás nyújtása – igény hiányában – nem történik. Az akkreditált szolgáltatók
elhelyezkedése az alábbiak szerint alakult: 

21/D. § (3) bekezdés – a főosztály feladata a foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatók (a továbbiakban: Szolgáltató) által a tárgyévet követő év január 15

határidőben megtörtént – az év elején beszámolási kötelezettséggel 
esetében.  

Az értékelés során az akkreditáció feltételeinek előírásaiba ütköző vagy a tanúsítvány visszavonását 
 szempont nem volt, minden rehabilitációs szolgáltatási terv megfelel

 50 pontból a legalacsonyabb pontszámú szolgáltatási terv három szolgáltató esetében 35 
pont volt, a legmagasabb pontszámot, 49 pontot, egy szolgáltató ért el. Átlagpontszám

, hogy informatív, átgondolt beszámolók és szolgáltatási tervek készültek (3. számú melléklet).

A beszámolók alapján megállapítható, hogy a szolgáltatók az akkreditáció alapjául szolgáló, valamint 
a rehabilitációs szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételeket folyamatosan tudják biztosítani

írt feltételeknek megfelelnek. A szolgáltatásokra a továbbiakban is lenne igény, a 
szolgáltatók több ügyfél fogadására is fel vannak készülve, bíznak abban, hogy a jöv

nt akkreditált szolgáltatók folytathatják munkájukat. 

Az akkreditált munkáltatók ellenőrzése 

összhangban, a Magyar Államkincstár által a támogatott munkáltatókn
mellett a kezelő szervi feladatokat ellátó Rehabilitációs F

minden érvényes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatónál 
rzést irányzott elő. A munkáltatónál éves szinten elvégzett helyszíni ellen
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Szolgáltatási helyek megyénkénti megoszlása

3 

foglalkozási rehabilitációs 
, új akkreditációs eljárás lefolytatására 

295, melyet a „három megye 
szabálya” is generál. E jogszabályhely törlése lenne indokolt, mert vannak olyan szolgáltatási helyek, 

nem történik. Az akkreditált szolgáltatók 

 

osztály feladata a foglalkozási rehabilitációs 
 év január 15-éig beküldött 

az év elején beszámolási kötelezettséggel 

 vagy a tanúsítvány visszavonását 
ós szolgáltatási terv megfelelő minősítést kapott. 

 50 pontból a legalacsonyabb pontszámú szolgáltatási terv három szolgáltató esetében 35 
pont volt, a legmagasabb pontszámot, 49 pontot, egy szolgáltató ért el. Átlagpontszám 43, amelyből 

szolgáltatási tervek készültek (3. számú melléklet). 

A beszámolók alapján megállapítható, hogy a szolgáltatók az akkreditáció alapjául szolgáló, valamint 
folyamatosan tudják biztosítani a 

írt feltételeknek megfelelnek. A szolgáltatásokra a továbbiakban is lenne igény, a 
szolgáltatók több ügyfél fogadására is fel vannak készülve, bíznak abban, hogy a jövőben hasonló 

a Magyar Államkincstár által a támogatott munkáltatóknál 
feladatokat ellátó Rehabilitációs Főosztály 2019-

 munkáltatónál legalább egy 
végzett helyszíni ellenőrzések 
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ek megyénkénti megoszlása
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száma a munkáltató akkreditált telephelyeinek számától, valamint az általa foglalkoztatott 
megváltozott munkaképességű dolgozók létszámától függ, de az igénybe vett támogatások jellege és 
nagyságrendje, a korábbi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok száma és jellege, a kockázati besorolás 
is szerepet játszik a vizsgálatok gyakoriságának vagy ütemezésének meghatározásakor. 

2019-ben összesen 1.366 ellenőrzést folytattak le az ellenőrök, melyből célellenőrzés 426, 

helyszíni ellenőrzés 1.331 (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, vagy az átfogó 
ellenőrzéssel). Az ellenőrzések típusa szerint az eseti ellenőrzések aránya 40 % volt, a vizsgálat 
elsősorban az akkreditációs feltételek teljesítésére, a munkahelyi körülmények felmérésére irányult. 
Az átfogó ellenőrzések aránya 29 % volt, jellemzően a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Állampénztári Irodájának referenseivel közösen zajlott. Az átfogó ellenőrzések alkalmával az 
Államkincstár munkatársai az igénybe vett támogatás felhasználásának szabályosságát, 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 0,14 % volt, mely a támogatási szerződések alapján 
kifizetett összegek felhasználására, a végrehajtott beruházásokra, valamint a támogatásért vállalt 
többletmunkaerő-foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére összpontosított. A soron kívüli ellenőrzésre 
önállóan nem került sor (bejelentésre, munkáltató megszűnése okán). 2019-ben kiemelt figyelmet 
fordított az ellenőrzés a támogatási lehívás jogszerűségére a tekintetben, hogy a jogszabály által előírt 
feltételekkel rendelkező munkavállalót foglalkoztat-e a munkáltató, azaz a bevonhatósági feltételek a 
támogatás időszaka alatt megvalósultak-e. Ennek keretében 56.935 fő bevonhatósági vizsgálatát 
végezték el célellenőrzés és átfogó ellenőrzés keretében a rehabilitációs ellenőrök – figyelembe véve 
a fluktuációt is, így a vizsgálat az akkreditált munkáltatók tekintetében teljes körűnek mondható. Az év 
utolsó negyedévében kiemelt célellenőrzést végeztek első körben 44 munkáltató esetében a 
mentori/tanácsadói tevékenység szakmai megvalósulásának, megfelelő dokumentálásának és 
elszámolásának vizsgálatára, mely ellenőrzés 2020. évben is kiemelt jelentőséggel bír majd. Az 
ellenőrzés rávilágított arra a tényre is, hogy szolgáltatások szakmai színvonala nagyon eltérő 
különösen olyan esetekben, amikor a mentor, tanácsadó több akkreditált munkáltatónál látja el 
feladatát magas óraszámban. Az érintett munkáltatóknál az ellenőrzés felhívta erre a figyelmet. A 
tárgyévet követően kerülhet sor arra, hogy az elszámolások részletesebb vizsgálatát végezze el a 
hivatal azon munkáltatók esetén, ahol a benyújtott dokumentációk tartalma eltérést mutat. A 
célellenőrzések aránya összességében 30 % volt. 

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” szerint folytatott ellenőrzéseket a hatékonyság elve 
alapján újra kell gondolni és évközben a változásokra reagálva az alábbi szempontok szerint tervezni: 

• 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 fióktelep ellenőrzésének szükségessége 

 



 

 

Az ellenőrzést végző szakügyintéz

jelentősen csökkent. A Nyugat-dunántúli r
felvételre az utolsó negyedévben került sor, egy f
magyarországi régió és Közép-dunántúli régió
érintett időszakban. Az Észak-alföldi régió
vonult, majd további két fő kérte a f
ellenőrzéseket. Az év második felére 2 f
területén az év első negyedévében 2 f
2 kormányzati tisztviselő kinevezésére került sor
mondható, továbbá leterheltséget jelentett az új rehabilitációs ellen
tevékenység folyamatos. Az egy ellen

mutat, azonban figyelembe kell venni az ellen
a reális feladatelosztás érdekében. 
elosztása miatt - szükséges hogy a kevesebb céggel rendelkez
régiók munkáltatói ellenőrzésében részt vegyenek. Ez sokszor rugalmas tervezést és feladat 
végrehajtást követelt.    

A jogszabály adta keretek 
megszüntetésére, súlyosabb esetben negatív értékel
viszonylatában megállapítható, hogy a hiányosságok aránya és a kiszabott szankciók száma 
érintett munkavállalók viszonylatában minimális mértékben n
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szolgáltatási helyek tekintetében nem, mert a korábbi évek tapasztalatai szerint a feltételek 
biztosítottak, ugyanakkor sok szolgáltatási helyen valós igény nem merül fel a tevékenység 
végzésére, a kapcsolódó projekt lezárult. Szankció alkalmazására nem került sor. 

6. Az akkreditált munkáltatók képzése 
 

A BFKH Rehabilitációs Főosztálya látja el országos hatáskörben az akkreditált szolgáltatók 
szakemberei számára a jogszabály által előírt kötelező szakmai képzéseket.  
A továbbképzés célja – a munkáltatói igények és az ellenőrzés tapasztalatai alapján - a szakemberek 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ismereteinek fejlesztése volt. Ennek mentén a képzés 
tematikája egységes volt minden régióban, mely a jogszabályi változásokra, a munkáltatók által is 
használt rendszerek alkalmazására (Igénykezelő Rendszer, Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer 
Akkreditációs Modul) fókuszált. Mindemellett betekintést biztosított a Rehabilitációs Szakigazgatási 
Rendszer moduljainak használatába a hatósági, szakértői, foglalkozási rehabilitációs ügyintézői 
feladatok oldaláról. Az előadók – a témák tartalmára tekintettel – 70%-ban a Rehabilitációs Főosztály 
munkatársai közül kerültek ki, 20%-ban az adott régió akkreditált munkáltatóinak szakemberei (20%), 
illetve vidéki kormányhivatalok munkatársai (10%) vállalták térítésmentesen ezt a feladatot. 
 
A helyszín kiválasztásánál figyelemmel kellett lenni arra, hogy könnyen megközelíthető és 
akadálymentesített legyen, valamint a tematika specialitásának megfelelő technikai háttér 
(számítógép, laptop, internet elérhetőség) biztosított legyen. A 23 képzésből 18 ideális informatikai 
környezetben került megtartásra, a rendszerhez való hozzáférés a képzésen résztvevők számára 
teljes mértékben biztosított volt, a többi helyszínen csak részben. Problémát jelentett viszont, hogy az 
oktatótermek nem mindegyike volt maradéktalanul akadálymentesített – a forrás a helyszínek 
biztosításához nem állt rendelkezésre, így azok biztosításában számítottunk a társhivatalok, 
munkáltatók és egyéb szervezetek felajánlásaira.  
 
A szervezés során nehézséget okozott a jelentkezési limit megtartása – ezt mind a hely kapacitásának 
figyelembe vétele, mind az eszközhasználat biztosítása indokolta. A jelentkezések regisztrálásakor 
ugyanakkor figyelembe kellett venni az egyéni igényéket is, ha azok reálisak voltak. A képzési 
helyszínek kapacitásának felmérésekor számításba kellett venni, hogy a kormányrendelet alapján 
képzésre kötelezett mentorokon, tanácsadókon kívül az akkreditált munkáltatók részéről egyéb 
részvételi igények is felmerülhetnek. Az akkreditált cégek egy részénél ugyanis a pályázatkezelés, az 
akkreditációs modul karbantartása, kérelmek indítása nem a mentor/tanácsadó, hanem más 
pozícióban lévő dolgozó feladata. Ennek következtében jellemzően a nagyobb személyzeti 
apparátussal rendelkező cégek képviseletében (a mentorok, tanácsadókon kívül) könyvelő, 
bérszámfejtő, ügyvezető pozícióban dolgozó szakemberek is jelentkeztek a képzésre.  
 
A teljes részvételi létszám 784 fő volt, melynek 70%-át (553 fő) tették ki a képzésre kötelezett 
mentorok/tanácsadók.  
 
7 akkreditált munkáltató cég részéről a 17 szakember nem jelent meg az első féléves képzésen egyéb 
okok miatt (pl. betegség), így részükre kidolgozta és biztosította a hivatal az E-learning formában 
történő képzést, melyből 13 fő teljesítette a feltételeket.  
 
A szakemberekről vezetett nyilvántartás és a munkáltatói bejelentések alapján megállapítható, hogy a 
fluktuáció a szakmában továbbra is nagyon magas. Az idei résztvevők 12,8%-a tavalyi képzések után 
került a mostani feladatkörébe. A folyamatos személycserék a képzés szervezése tekintetében is - az 
Akkreditációs Modulban szereplő adatok elavultsága, a bejelentési kötelezettségek elmulasztása, 
hibás adatszolgáltatás - sok plusz feladatot generált.  
 



 

 
A képzésekről kapott visszajelzések nagyon hasonlóak a tavalyi év visszajelzéseihez
hogy a régiós képzéseken közvetlenebb a kapcsolat a résztvev
ebből eredően a mentorok/tanácsadók feladataikkal kapcsolatos kérdéseikkel bátrabban hozakodnak 
elő. A képzés alkalmas volt az ismerked
szakterületen hasonló problémákkal foglalkozó emberek
megfogalmazásának és az azonnali konzultációnak
jövő év tekintetében a régió specifikus, egyedi el
ugyanakkor szükségesnek tűnik az új belép
jellegű képzés tartása. 
 
A tanúsítványok kiadása új metódus szerint történt. A regisztrált résztvev
napot megelőzően elkészültek, 
kézhez kaphassa. Az új szisztéma célja: 
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A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott akkreditációhoz szükséges 
működtetési feltételként határozza meg a szakemberek részére a Kormányhivatal által el
képzésen való részvételt, annak teljesítését. 

A kötelezettség teljesítését 2018. évben az akkreditált szolgáltatók szakemberei, az akkreditált 
munkáltatók mentorainak és tanácsadóinak szervezett képzésen való részvétel lehet
biztosította, míg 2019-ben – a szolgáltatók területi elhelyezkedése, mobilitása és 
stabilitására tekintettel – e-learning képzés keretében volt lehet

A BFKH Rehabilitációs Főosztálya által megvalósított képzésben a tananyag összeállításánál az 
alapvető ismeretek összefoglalása (újonnan belép
munkáltatókkal történő közös együttm
érintő – releváns jogszabályi változások ismertetése volt a szempont. 

Összesen 133 fő tett eleget a képzési kötelezetts
szolgáltatóból 21 szolgáltató maradéktalanul teljesítette
valamennyi munkatársa megküldte a kitöltött tesztsort.
érkezett a képzési kötelezettségr
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l kapott visszajelzések nagyon hasonlóak a tavalyi év visszajelzéseihez
régiós képzéseken közvetlenebb a kapcsolat a résztvevők, az előadók és az ellen

en a mentorok/tanácsadók feladataikkal kapcsolatos kérdéseikkel bátrabban hozakodnak 
ismerkedésre, kapcsolati háló építésére, annak a felismerése

émákkal foglalkozó emberek dolgoznak. Hasznos volt az 
almazásának és az azonnali konzultációnak a lehetősége, a jó gyakorlato
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űnik az új belépők számára továbbra is egy egységes tartalmú, bevezet
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 abból a megfontolásból, hogy közvetlenül a képzés után mindenki 
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Munkaerőpiacon Maradás Egyesület rendelkezik. Ők 42 tesztet küldtek vissza – az ellenőrzés óta 
munkába állt 5 szakember is részt vett a képzésen. 
 
A tesztek 80 %-a hibátlan megoldással érkezett. A legtöbb hibás vagy hiányos válasz jellemzően a 
következő két kérdésnél fordult  elő: 

1. „Milyen egyéb kötelezettséget ír elő a vonatkozó jogszabály?” 
2. „ A szociális hozzájárulási adóból a munkáltatót megillető részkedvezmény mértéke, 

megállapítása.” 
A képzésről kiállított igazolások a kapcsolattartók e-mailcímére kiküldésre kerültek. 
 
Az akkreditált szolgáltatók 2020. évi ellenőrzése során – amennyiben a feltételrendszerben, pályázati 
rendszerben, vagy egyéb területen jelentős változás nem lesz – célszerű csak azon szolgáltatókra 
fókuszálni, akik képzési kötelezettségüknek nem tettek eleget, valamint akkreditált szolgáltatók 
részére kiírt pályázaton vesznek részt. A jövő évi képzések célja az akkreditált munkáltatók részére 
szervezett képzéseken való részvételt biztosítása a szolgáltatók és a munkáltatók közötti 
együttműködés elősegítése érdekében. 

 
 

8. Az ellenőrzések tapasztalatai 

A 2019. évi ellenőrzések tovább erősítették a korábbi évek 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. Az idei év képzési tematikája – a 
rendszerismeretek részletes áttekintése - hasznos volt mindenki számára, a rendszeralkalmazással 
kapcsolatban azon munkáltatók részéről is felmerültek még kérdések, akik régóta használják. 
Tendenciaként tovább csökkent 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 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 téren is hasznosnak bizonyultak, különösen a szakemberek 
körében jellemző, magas fluktuációs miatt. 

A foglalkozási rehabilitáció szakmai megvalósítását tekintve 2020. évben is a szakmai képzés kiemelt 
szerepet kap. Két fő irányvonalra fókuszálva – a rendszert már ismerő munkáltatók részére specifikus 
előadások tartása, az új belépők részére pedig az alaptudás, alapinformációk elsajátítása lesz a cél. A 
tervek között szerepel egy olyan képzési rendszer kialakítása is, ahol az egyes szakemberek 
meghatározott témájú, eltérő tematikájú képzések közül választva, érdeklődésüknek megfelelően 
jelentkezhetnek a meghirdetett képzési helyekre – kapacitás függvényében.  

Kevés munkáltató tud lehetőséget biztosítani a megváltozott munkaképességű dolgozói számára 
érdemi – akár a jelenlegi munkahelyén továbblépésre alapot teremtő, akár a nyílt munkaerőpiacon is 
hasznosítható − szakmai képzésre vagy továbbképzésre. A megváltozott munkaképességű dolgozók 
döntő többségét sajnos továbbra is jellemzően a minimálbér szintjén – időarányosan – foglalkoztatják, 
magas arányú a határozott idejű munkaviszonyú foglalkoztatás. A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók munkavállalását, munkavégzést segítő eszközök tekintetében újszerűség – sem az 
eszközök, sem a technológia vonatkozásában, néhány esetet kivéve – nem jellemző.  

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 
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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.  
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