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5„ÉRTÉKES VAGYOK ÉS HASZNOS”

Lakner Zoltán Lehel

 „Értékes vagyok és hasznos”
Helyreállítani az elveszett képességeket, - különösen 
az önálló életvezetéshez az egyik legfontosabbat – nem 
kis dolog. Dolgozni kell! Olyan ez, mint hogy mozogni 
is kell, s nem csupán azért, mert „aki nem mozog, az 
meghal” – ahogyan nemes egyszerűséggel közölte 
velem orvos barátom. Dolgozni persze nem azért kell, 
hogy legyen mivel elütni az időt. Azért kell akár a leg-
kisebb mértékben is visszaszereznünk valamit is az 
ehhez való képességünkből, hogy tudjuk: akarattal, 
elszánással még mi is, még én is képes lehetek arra, 
hogy értékes és tevékeny életet éljek. „Bár nehéz még 
minden lépés, akadoznak a szavak, nem látok, nem hallom 
a szöveget elég jól, elfáradok hamar, nem is értek itt min-
dent ...és … és persze, hogy nem én vagyok a legjobban 

teljesítő munkaerő …   és mégis …. és csak azért is! Értékes vagyok és hasznos!  Még akkor is, 
ha ezt nem mindenki gondolja rólam. Bevallom,  magam is kételkedem olykor.  Egy azért biztos: 
én is hozzátehetek valamit a közös élethez; akár csak azzal, hogy egy kevés terhet levehetek 
azoknak a válláról, akik értem dolgoznak, akik engem gyógyítanak és gondoznak, vagy egyál-
talán csak aggódnak értem, akikhez tartozom, és akiknek tartozom akkor is, ha persze ezt 
egyáltalán nem kérik, nem várják el tőlem.”

Ezt a belső, feleletet nem váró monológot – csak elképzeltem. De mondhatta, gondol-
hatta volna bárki, aki abba az élethelyzetbe kerül, hogy megfogynak tanulási vagy 
munkavégzési képességei baleset, betegség, születési rendellenesség vagy egyéb ok miatt. 
A lényeg, hogy nem érzi magát egésznek és teljesnek az, aki ilyen helyzetbe kerül. 

A Szemle különszáma erre a foglalkoztatási képességet helyreállítani és segíteni kész 
világra néz, erre a tudással, szervezettséggel és empátiával fölszerelt világra (sic). 

Elméleti írásaink a megváltozott munkaképességű emberek életével, élethelyzetével 
kapcsolatos tudományos szakmai elemzéseket és történeti visszaemlékezéseket tartal-
maznak, melyeket jó szívvel ajánlhatunk minden érintettnek. Terepen rovatunkban 
példaértékű – és igen, nagyon is követhető – mintázatait mutatjuk azoknak az innova-
tív kezdeményezéseknek, amelyekkel ma már országszerte találkozhat a fi gyelő és a 
rászoruló ember. Köszönet mindenkinek, aki bármi módon is részese ezeknek! Hagyjuk 
őket élni, növekedni, belenőni a társadalom szövetébe, a munka világába!

Külön is a kedves olvasó fi gyelmébe ajánljuk Arcképek rovatunkat, melyben Gere Ilona 
emléke előtt kívánunk tisztelegni.
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TÖREDÉKEK A HAZAI FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ 20 ÉVES TÖRTÉNETÉBÕL 7

Boros-Popovics Réka – Dr. Dorogi Rajmund – 
Fodor-Borza Bianka – Horváth Anikó Katalin

TÖREDÉKEK A HAZAI FOGLALKOZÁSI 
REHABILITÁCIÓ 20 ÉVES TÖRTÉNETÉBÕL
A foglalkozási rehabilitáció hazai fejlődése rögös, eszközrendszerében, a közreműködő szerep-
lőkben változó, intenzitásában hullámzó folyamatként jellemezhető, benne sok értékes ered-
ménnyel, tapasztalattal, amelyek egy része tovább él, vagy akár újrahasznosítható. A terjedel-
mi korlátok miatt cikkünk fókuszába a megtett út legfőbb állomásai mellett a foglalkozási 
rehabilitáció rendszerének azon változásai kerülnek, amelyek a jelenlegi rendszer alapjául 
szolgálnak. 

Kulcsszavak: rokkantosítás, a foglalkozási rehabilitáció feltételei, munkaképesség-változás, 
orvosszakértői minősítés, a minősítési rendszer megreformálása, reintegrálás,  munkaerőpia-
ci szolgáltatók, a munkaerőpiaci programok új generációja, támogatási rendszer.

A foglalkozási rehabilitáció 
feltételeinek kiépülése

Kezdeti próbálkozások (1990–2007)

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás hosszú távú trendjeit fi gyelembe véve a kutatók 
megállapították, hogy mindig is a rokkantsági ellátórendszerbe léptek be a legtöbben. 
Az 1960-as évektől a belépők száma folyamatosan és intenzíven nőtt, az 1990-es évek 
elejére elérte az évenkénti 65 ezer fős beáramlást.1 A rendszerváltást követően a mun-
kaerőpiacon fellépő feszültség, a munkanélküliség folyamatos és jelentős növekedése 
nyomást helyezett a nyugdíjazás rendszerére is, és a rokkantosítás vált menekülőúttá 
ebben az időszakban a munkaerőpiacról kiszorultak esetében. Az 1990-es években a 
rokkantsági nyugdíjban részesülők nagy része III. csoportos kategóriába tartozott, nagy 
valószínűséggel jelentős részük visszavezethető lett volna a munkaerőpiacra, de ezt 
több tényező – többek között a rehabilitációs munkahelyek hiánya, a nyílt munkaerő-
piac beszűkülése is – jelentősen gátolta. 

1 Monostori Judit: Aktív korúak nyugdíjban, Budapesti Corvinus Egyetem, 2009, 26–27.
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Az ONYF állománystatisztikai adatait vizsgálva 1990–2006 között a rokkantnyug-
díjasok körének folyamatos bővülése volt megfi gyelhető, így 2006-ra már ez a szám 
elérte és meghaladta a 450 ezer főt is a nyugdíjkorhatár alatti állományban.

A munkaerőpiaci helyzet kedvező változásainak köszönhetően a ’90-es évek második 
felétől kezdődve a munkaerőpiacon lassú bővülésnek indult a foglalkoztatottak száma, 
ennek megfelelően kezdődhetett el egyfajta gondolkodás a foglalkozási rehabilitáció 
hazai rendszerének kialakítására is.

A foglalkozási rehabilitáció hazai fejlődését alapvetően államháztartási megfontolá-
sok generálták, az 1995. évi reformtörekvések a rokkantnyugdíj rendszerének, a meg-
változott munkaképességűek ellátórendszerének az átalakítását célozták. 1996–97-ben 
a nyugdíjreform előkészületei során jól láthatóvá vált, hogy az ellátórendszer csak a 
munkavállalási lehetőségek biztosításával módosítható az átalakítással érintettek vé-
delme érdekében.

A 75/1997. (VII. 18.) OGY-határozat felgyorsította a feltételrendszer kialakítását, a 
dokumentum az átalakítás középpontjába a munkaképesség-változás orvosszakértői 
minősítését, valamint a foglalkozási rehabilitáció jogszabályi, intézményi és érdekelt-
ségi viszonyainak megteremtését helyezte. A foglalkozási rehabilitáció szervezeti, sze-
mélyi feltételeinek és eszközrendszerének kiépülése ekkor kezdődött el, melynek során 
a munkaerőpiaci szervezet vált a foglalkozási rehabilitációs feladatok gazdájává. Ennek 
érdekében hozott fontos változás volt, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munka-
nélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. (a továbbiakban: Flt.) 1996. évi módosítása 
rendelkezett a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásoknak a munkaerőpiaci szolgál-
tatások keretében történő megvalósításáról. 

A felkészülés jegyében Baranya, Fejér és Nógrád megyében kísérleti központi program 
indult 1997-ben azzal a céllal, hogy a munkaügyi központok központi szervezetegy-
ségeiben létrehozzák a megyei rehabilitációs munkacsoportokat, és megalapozzák a 
kirendeltségi rehabilitációs ügyintézők munkáját. A rehabilitációs munkacsoportok 
kezdetben jellemzően a Humán Szakszolgálatokon belül működtek önálló munkacso-
portként, szoros kapcsolatban a pszichológiai szakszolgálattal és az álláskereső klubbal. 
A rehabilitáció komplexitásából adódóan hangsúlyosabbá vált a szervezeten belüli és 
kívüli kapcsolatrendszer fejlesztése. A külső kapcsolatrendszer fókuszába kerültek a 
munkáltatók, a képző intézmények és a megváltozott munkaképességű személyekkel 
foglalkozó civil szervezetek. A megvalósuló fejlesztésekhez – csak a legfontosabbakat 
említve, mint a Rehabilitációs Információs Centrumok kialakítása, a fogyatékos szemé-
lyek integrált képzési feltételeinek kialakítása, infokommunikációs akadálymentesítés, 
PR-programok – forrást az MPA Rehabilitációs Alaprésze biztosított. 

A hazai források mellett 2004-től megnyíltak a lehetőségek a foglalkozási rehabili-
táció uniós forrásokból való támogatására, de az ekkor megkezdett HEFOP 1.1. mun-
kaerőpiaci program még sokkal kevésbé volt célzott, mint a későbbi rehabilitációt célzó 
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programok. A HEFOP 1.1. projekt elsődleges célcsoportját a munkanélküli és inaktív 
személyek alkották, azon belül lehetőség volt a megyei preferenciák alapján meghatá-
rozott célcsoportokban a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő sze-
mélyek bevonására is.

Fontos kiemelni, hogy a foglalkozási rehabilitáció állami rendszere nem lehetett és 
nem lehet önmagában sikeres. Több mint másfél évtizede vannak jelen a piacon azok a 
civil szervezetek is, amelyek szintén zászlajukra tűzték a megváltozott munkaképességű 
személyek sikeres munkaerőpiaci integrációjának elősegítését. 1999-ben a brit Munka- 
és Nyugdíjügyi Minisztérium és a magyar Foglalkoztatási Minisztérium által kötött 
megállapodás révén kezdett kialakulni egy kísérleti programtervezet, melyet 2002-ben 
Zala megyében kezdtek el megvalósítani. A program célja a Nagy-Britanniában már 
sikeresen működő program adaptálása, képzett szakembergárda létrehozása, új foglal-
koztathatóságot elősegítő eszközök bevezetése volt a foglalkozási rehabilitációba. A 4M 
program kezdeti sikere megalapozta a folytatást és a folyamatos bővítést is. Sikere abban 
rejlett, hogy valamennyi hálózati tag azonos sztenderdek alapján, egységes munkafo-
lyamatokkal, megfelelően képzett tanácsadók révén biztosította az ügyfélkör számára 
a szolgáltatásokat az elhelyezkedés érdekében. A programba 10 év alatt több mint 10,5 
ezer megváltozott munkaképességű személyt vontak be, nagyságrendileg 4 ezer főt 
helyeztek el sikeresen. Ezek az arányok is jól mutatják, hogy az alternatív munkaerőpi-
aci, illetve foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások mekkora szerepet játszanak a si-
keres foglalkozási rehabilitációban. A hálózatos működésbe a 4M programon túl a ké-
sőbbiekben bekapcsolódtak más módszertan alapján szolgáltató szervezetek is, amelyek 
elsősorban speciálisan egy-egy fogyatékossági csoportra fókuszáltak (LFR, KMP, TF).2

A foglalkozási rehabilitáció elôszobája (2008–2012)

A komplex rehabilitáció rendszerének kialakításában 2008-ban következett be igazán 
nagy ugrás, amikor megkezdődött az évtizedek óta halogatott rokkantsági nyugdíjrend-
szer átalakítása. A 2008. január 1-jén hatályba lépett rehabilitációs járadékról szóló 
2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) alapjaiban változtatta meg mind az 
ellátás, mind a minősítés, mind pedig a foglalkozási rehabilitációs intézkedések rend-
szerét.

A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatban álló intézményrendszer 
viszont továbbra is széttagolva működött, így az ellátás iránti kérelmet továbbra is a 
területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kellett előterjeszteni, míg a mi-
nősítést az Országos Rehabilitációs és Szociális Hivatal végezte, a megállapított ellátást 

2 Juhász A. – Selmeci P. (szerk.): 4M Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás – 10 év a foglalkozási rehabilitáció-
ban, Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 2012, 5–12.
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a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósította, a foglalkozási rehabilitációért pedig a lakó-
hely szerinti illetékes munkaügyi kirendeltségek feleltek.

Az átalakítás egyik legnagyobb nóvuma a minősítési rendszer megreformálása volt. 
Míg korábban az orvosszakértők a munkaképesség-csökkenés mértékét határozták meg, 
addig 2008-tól egy legalább 4 tagú bizottság értékelte az egyén egészségkárosodásának 
mértékét, foglalkoztathatóságát, szociális helyzetét rehabilitációs szempontból és szak-
mai munkaképességét. Rehabilitálhatóság esetén meghatározták a rehabilitációs szük-
ségleteket, a rehabilitáció lehetséges irányát és az integrációhoz szükséges időtartamot. 
A cél az átalakítással az volt, hogy a betegségek, sérülések, rendellenességek következ-
tében kialakuló egészségkárosodások, fogyatékosságok, a megváltozott munkaképesség 
és egyéb képességek szakértői véleményezése egységes szakmai elvek és módszertan 
alapján történjen, emellett ne az elveszett, hanem a megmaradt, a fejleszthető képes-
ségekre, a szakmai munkaképesség változására, a rehabilitációs esélyekre koncentrál-
janak. Ennek megfelelően új szakértői területek jelentek meg, és munkaügyi szakem-
berek is bekapcsolódtak a minősítés folyamatába. Az új rendszer ugyan megtörte az 
orvosok korábbi egyeduralmát a minősítésben, és foglalkoztatási szempontokat is elő-
térbe helyezett, viszont a szakértők ekkor még nem rendelkeztek önálló döntési kom-
petenciával, így a bizottság két orvosszakértő tagja a továbbiakban is döntő befolyással 
bírt a minősítés eredményére. A bizottságok működése számos konfl iktussal és hiá-
nyossággal volt terhes, s ez sok esetben nem segítette elő az egyén rehabilitációját.

A rehabilitálhatónak nem minősülő egészségkárosodott személyek egyéb jogosultsá-
gi feltételek esetén rokkantsági nyugdíjra szerezhettek jogosultságot, a rehabilitálható 
megváltozott munkaképességű személyek számára új, határozott időre szóló rehabili-
tációs járadékot állapítottak meg. A rehabilitációs járadékos kör a sikeres foglalkozási 
rehabilitáció érdekében köteles volt együttműködni a megyei munkaügyi központ ille-
tékes munkaügyi kirendeltségével. A munkaügyi szervezetnek a szolgáltatási és támo-
gatási rendszer biztosításával kellett hozzájárulnia a kötelező együttműködés eredmé-
nyeként a sikeres foglalkozási rehabilitációhoz. 

Az átalakított rendszert számtalan kritika érte, többek között az, hogy nem koncent-
rált kellőképpen a munkaadói oldal motivációjának megteremtésére, továbbá a vissza-
vezetés átmeneti állomásának tekinthető, védett környezetben működő akkreditált 
szervezetek támogatását is jelentősen csökkentették ebben az időszakban. Emellett a 
kibontakozó gazdasági válság és a munkaerőpiac újbóli jelentős beszűkülése sem ked-
vezett az érintett munkavállalói kör reintegrálásához. Jellemzően ugyanis a munka-
erőpiacon azokban a munkakörökben történtek leépítések, melyekben a megváltozott 
munkaképességű személyek is jó eséllyel találnak munkát, így az egyes betanított 
munkakörökben (pl. összeszerelő, csomagoló, takarító), illetve az adminisztratív tevé-
kenységek körében.
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A korábban már ismertetett alternatív munkaerőpiaci szolgáltatók tevékenysége 
mellett 2008-ban az uniós forrásból fi nanszírozott munkaerőpiaci programok új gene-
rációja is megjelent, melyek már célzottan a megváltozott munkaképességű személyek 
munkaerőpiaci integrációját segítették elő.

Az Európai Unió támogatásával megvalósult TÁMOP 1.1.1-08/1-2008-0001 a „Meg-
változott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” 
című projekt célja az volt, hogy az egészségkárosodással élő és rehabilitációs járadékban 
részesülő személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat bizto-
sítson, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést vagy az újbóli elhelyez-
kedést, a munkáltatókat pedig ösztönözzék a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatására. A program nagyságrendileg 15 milliárd forintos forrásból valósult 
meg 2008. 03. 01. és 2013. 02. 28. között. A program szolgáltatási és támogatási prog-
ramelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek voltak kiválaszthatók, amelyek a kép-
zést, a támogatott foglalkozás általi munkagyakorlat-szerzést, illetve a munkakipróbá-
lást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások igénybevételét segítették, 
továbbá azok, amelyek hozzájárultak a résztvevő rehabilitációjához, munkaerőpiaci 
esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.3 A projektbe 14 839 megváltozott mun-
kaképességű személyt vontak be, közülük 6639 fő vett részt a programban, és 6591 fő 
végezte el sikeresen. A program 180. napi hatásvizsgálata alapján 3718 fő állt még 
foglalkoztatásban az egyéni program zárását követően.

2009-ben a TÁMOP 1.1.1-09/1, majd 2011-ben a TÁMOP 1.1.1-09/2 konstrukció 
keretében a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók 
számára munkahelyi adaptációra is írtak ki pályázatot. A munkahelyek átalakítására, 
akadálymentesítésére irányuló pályázatok az előírt foglalkoztatási kötelezettség miatt 
kevéssé voltak sikeresek.

Összességében elmondható, hogy a fenti programba szinte kivétel nélkül valameny-
nyi rehabilitációs járadékban részesülő személyt bevontak, ebből viszont megállapítha-
tó az is, hogy az ellátórendszer átalakítását követő felülvizsgálatok mindössze az aktív 
korú megváltozott munkaképességű személyek 3%-át minősítették rehabilitálhatónak. 
Ez alapján megfogalmazható, hogy a 2008–2012 közötti időszak még mindig csak a 
valódi foglalkozási rehabilitációs rendszer kiépítésének előszobája volt, de mind a szak-
emberek, mind a megváltozott munkaképességű személyek, mind a munkáltatók szá-
mára további fejlődésre volt szükség ahhoz, hogy a foglalkozási rehabilitáció új szintre 
léphessen.

3 Cseppentő L. – Daczi P. – dr. Szalay B. – dr. Vincze I. – Popovics R.: A foglalkozási rehabilitáció 
jog- és intézményrendszerének lényegesebb változása 2008-tól napjainkig, NRSZH, Budapest, 25–
27.
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Jelen és jövô a foglalkozási rehabilitációban 
(2012-tôl napjainkig)

A Széll Kálmán Terv 11. Adósság és akcióterv alcímet viselő fejezetében megfogalmazott, 
a komplex rehabilitáció helyzetét érintő intézkedések hatására a jog- és intézményrend-
szer átalakult. 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 
(a továbbiakban: Mmtv). Az Mmtv. fő alapelve a rehabilitáció előtérbe helyezése annak 
érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű személyek hatékonyabb segítséget 
kapjanak a munkavállaláshoz, a keresőtevékenységhez, amivel saját és családjuk fenn-
tartásáról gondoskodni képesek. Az átalakulás érintette az ellátórendszert, a minősí-
tési rendszert és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat is.

A 2011-es évre kialakított kormányhivatali struktúrában az Mmtv. és végrehajtási 
rendeleteinek rendelkezései alapján 2012. július 1. napjával külön szakigazgatási szerv-
ként, egységes szervezetben kaptak helyet a rehabilitációs feladatok, vagyis megalakul-
tak a megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek, más néven RSZSZ-ek. Az RSZSZ-ek 
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokból kiváló szakemberekből, a munkaügyi szerv szak-
embereiből, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: 
NRSZH) I. fokú komplex bizottságaiból jöttek létre. 

Az Mmtv. hatálybalépése és a szervezeti struktúra kialakítása közötti átmeneti idő-
szak 2012. január 1. és 2012. június 30. közötti 6 havi időtartamot ölelt fel, amikor a 
megváltozott munkaképességű személyek ügyeiben korábban eljáró három szakterület 
még szorosabb együttműködése vált szükségessé. A hatósági feladatokat a nyugdíj 
szakterület látta el. Első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosí-
tási szakigazgatási szervei végezték az illetékességi körükbe tartozó igényelbírálással, 
soros felülvizsgálattal, állapotváltozással, rehabilitációs kártya igénylésével és egyéb 
kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatásával összefüggő feladatokat. A komplex szak-
értői vélemény elkészítése során az orvosszakértői és szociális szakértői feladatok el-
látását az NRSZH kirendeltségeinek munkatársai végezték. A rehabilitációs szakértői, 
illetve a rehabilitációs ügyintézői feladatok ellátásához a munkaügyi szakterület biz-
tosította a megfelelő képzettségű és tudású szakembereket. A megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátásainak folyósításával összefüggő feladatokat továbbra is Nyug-
díjfolyósító Igazgatósághoz delegálták, amely tendencia a későbbiekben sem változott. 
A felkészülési időszak szakmai feladatait követően 2012. július 1. napjával az RSZSZ-ek 
megkezdték működésüket. A rehabilitációs szakigazgatási szervekre is érvényes lett a 
kormányhivatalok kapcsán addigra kialakított és alkalmazott kettős irányítási rendszer. 
Ennek megfelelően a jogalkotó az NRSZH-t jelölte ki szakmai irányítási feladatra, 
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mindemellett az NRSZH ellátta az I. fokú hatóság tevékenységével kapcsolatos felügye-
leti tevékenységet, valamint a II. fokú hatóság feladatait is.

Az új szervezetrendszer nóvuma az volt, hogy az ügyfeleknek nem három egymástól 
független intézményt kellett felkeresniük, attól függően, hogy az ügyeik milyen stádi-
umban jártak, hanem egy helyen tudtak érdemi információhoz, segítséghez jutni, ille-
tőleg a szakterületen dolgozó szakemberek munkájának összhangját is sokkal egysze-
rűbben, magasabb színvonalon lehetett biztosítani. Ez az időszak tekinthető a 
legjelentősebb változásnak a hazai megváltozott munkaképességű személyeket érintő 
színtéren, hiszen a rendszer szinte minden elemében jelentős változások valósultak 
meg. Teljesen új intézményrendszer, új ellátórendszer jött létre kétfajta ellátással, meg-
reformált komplex minősítési rendszert alakítottak ki, amelyet követett a támogatási 
rendszer és az állami ösztönző rendszer reformja is. A változások egyértelműen egy 
irányba kívántak hatni, amit az Mmtv. is kiemel: a foglalkozási rehabilitáció, illetve 
annak minél magasabb szinten történő megvalósítása felé. Az átalakításnak természe-
tesen voltak nehézségei, hiszen egy országosan egységes rendszer felállítása sosem 
egyszerű. A költözések, a folyamatban lévő ügyek kezelése vagy a bevezetett informa-
tikai szakrendszer mind kihívások elé állították a szakembereket, ezek rendezése nem 
kis erőfeszítést igényelt a munkatársaktól és némi türelmet az ügyfelek részéről.

Rengeteg, akár elsőre lényegesnek nem tűnő módosítás is alapjaiban magában hor-
dozta a paradigmaváltás igényét és egyben reményét is. Példaként említhető a minősí-
tési rendszerben történet változások egy része. A komplex minősítések során új foga-
lomként jelent meg az egészségi állapot mértékének fogalma, ami egyértelműen utal 
arra, hogy a rehabilitálhatóság során a megmaradt és nem az elvesztett képességekre 
fókuszálnak a szakértők. A módosításnak konkrét célja volt. Ha a rendszer a megmaradt 
képességek, egészségi állapot fejlesztésére épül, akkor beszéljünk is erről, csökkentve 
az ügyfelek betegségtudatát, ne kelljen az eljárások során minden esetben azzal szem-
besülniük vagy arról kommunikálniuk, hogy milyen mértékben betegek. Fontos még 
megemlíteni a minősítés reformjában, hogy a szakértők minősítése ettől kezdve egyfe-
lől teljes mértékben jogszabályra épült, minimalizálva a szubjektivitás megjelenésének 
lehetőségét az eljárásokban, továbbá segítve az országos egységes eljárások megvalósí-
tását, másfelől a szakértők önálló döntési kompetenciájával valósult meg. A foglalko-
zási rehabilitáció lehetőségéről ettől kezdve nem kizárólag az orvosszakértők döntöttek: 
a bizottság munkájában 2012-től önálló kompetenciával vettek részt a foglalkozási 
rehabilitációs és szociális szakértők is. Ennek köszönhetően már nem fordulhatott elő, 
hogy a foglalkoztatási szakemberek véleményét fi gyelmen kívül hagyják a rehabilitáci-
ós döntések során.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai is átalakultak: a rehabilitációs 
javaslattól függően határozott időre megállapítható rehabilitációs ellátásról vagy hatá-
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rozatlan időre is megállapítható rokkantsági ellátásról beszélhetünk. A rehabilitációs 
ellátásban részesülő rehabilitációs szolgáltatásokra, valamint rehabilitációs pénzbeli 
ellátásra jogosult a rehabilitációs hatósággal történő együttműködési kötelezettség, 
ezen belül a rehabilitációs tervben foglaltak teljesítése mellett. 

A támogatási rendszer is követte a változásokat pár hónap eltéréssel, hiszen 2012 
novemberétől a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató mun-
káltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) 
Kormányrendelet is hatályba lépett. Megváltoztak és egyszerűsödtek a munkáltatói 
akkreditáció szabályai, illetőleg kialakítottak a korábbi támogatási rendszer felülvizs-
gálatával egy olyan államilag támogatott másodlagos munkaerőpiaci foglalkoztatási 
formát, ami a tartós foglalkoztatás mellett lehetőséget biztosított a tranzitfoglalkoz-
tatás megvalósítására. Ez a nyílt munkaerőpiacra visszatérni képes ügyfeleknek jelent 
a mai napig felkészítési lehetőséget a nyílt munkaerőpiaci integrációra.

2012 foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos változásai ezzel még mindig nem értek 
véget. November 1-jétől elindult a TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 számú,„Megváltozott 
munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”című ki-
emelt projekt, amely 2015. november 30-ig 37 hónapon keresztül valósult meg. A projekt 
célcsoportjába a rehabilitációs ellátásban részesülő, illetve az Rjtv. alapján rehabilitáci-
ós járadékban részesülő személyek tartoztak, összesem 12 465 fő. A projektbe bevont 
megváltozott munkaképességű személyek segítése egyrészt foglalkozási rehabilitációs 
irányú fejlesztéssel, továbbá a munkáltatók számára biztosított szemléletformálással 
és támogatások nyújtásával valósult meg. A projekt növelte és összehangolta a megvál-
tozott munkaképességű személyek munkaerő-kínálatát és a munkaerőpiaci keresletet, 
így az előítéletek csökkentek, a bevont személyek elhelyezkedtek, munkatapasztalatot 
szereztek, munkaerőpiaci esélyeik nőttek. Az ügyfelek a projekt által nyújtott 13 szol-
gáltatástípusból leginkább a rehabilitációs mentori szolgáltatást és a rehabilitációs ta-
nácsadást vették igénybe. Összesen 128 575 szolgáltatási alkalom valósult meg a bevont 
személyek részvételével. A projekt időtartama alatt 3063 támogatott képzés, 10 850 
bérköltség-támogatás és 2457 támogatás nélküli elhelyezés valósult meg, valamint a 
projekt által nyújtott támogatást követően 2950 főt foglalkoztattak tovább a munkál-
tatók.4

A 2012-es reformot követően 2015. április 1-től a területi közigazgatás szervezeti 
átalakítása érintette mind az elsőfokú, mind a másodfokú rehabilitációs szakmai mun-
kát. Az elsőfokú eljárások már nem a fővárosi és megyei kormányhivatalok elkülönülő 

4 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által megvalósuló TÁMOP 1.1.1-12/1 számú, „Megváltozott 
munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” nevű kiemelt projekt hivata-
los kiadványa.
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szakigazgatási szervi formájában, hanem több szakterület összevonásával (családtá-
mogatási, egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és rehabilitációs szakterület) valósult 
meg. Létrejöttek a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályok, amelyek 
egyik szervezeti egysége a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály lett: ennek az új 
szervezeti felállással egyidejűleg azzal is számolnia kellett, hogy az addig az RSZSZ 
személyi állományába tartozó foglalkozási rehabilitációs ügyintézők más szervezeti 
egységbe, a Foglalkoztatási Főosztályra kerültek. A szakmai irányításban is változás 
történt: az irányításit ettől fogva a területért felelős szakminiszter, vagyis az emberi 
erőforrások minisztere látta el, míg az NRSZH a szakmai irányításban közreműködő 
szervként járt el.

2016 jelentős mérföldkőnek tekinthető, ám az előző években megvalósult intézmény-
rendszeri átalakítással szemben a hangsúly az Mmtv. és a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011.(XII. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Mmr.) átvizsgálására fókuszált, a gyakorlati tapasztalatok 
mentén a problémák jogszabályi szintű szabályozása, a szabályozási rendszer fi nomí-
tása történt meg. A leglényegesebbek közé tartozik a rehabilitációs ellátásban részesü-
lő ügyfelek munkalehetőségeinek átalakítása, ami a foglalkozási rehabilitációt alapve-
tően meghatározza. A rehabilitációs ellátásban részesülő személyek 2016. május 1. előtt 
részmunkaidőben, heti maximum 20 órás időtartamban dolgozhattak az ellátásuk 
érintetlensége mellett. Amennyiben a munkaidejük ezt meghaladta, az ellátásukat 
szüneteltették, szemben a rokkantsági ellátásban részesülő megváltozott munkaképes-
ségű személyekkel, akik számára munkaidőkorlát helyett kereseti korlátot állítottak 
fel.5 Egyrészt a rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek munkavállalási lehetőségei, 
a munkaerőpiaci munkáltatók foglalkoztatási elvárásai és a hatósági munka egyszerű-
sítése is a szabályozás homogenizálása felé hatottak. Az Mmtv. módosítását követően 
a rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek – immár a rokkantsági ellátásban része-
sülő ügyfelekkel azonos szabályozás mentén – dolgozhattak az ellátásuk megtartása 
mellett munkaidőkorlát nélkül, amennyiben a jövedelmük 3 egymást követő hónapban 
nem haladta meg a minimálbér 150 százalékát. A rehabilitációs ellátásban részesülők-
nek a rehabilitációs hatósággal együttműködési kötelezettségük van. A kötelezettség 
megszegése a jogszabály módosítást megelőzően, az ellátás megszüntetésével járt. Ilyen 
esetek lehettek például: az értesítési és a megjelenési kötelezettség elmulasztása mellett 
az aktív munkahelykeresés és a felajánlott szolgáltatás, képzés, munkaerőpiaci prog-
ramban való részvétel, illetve a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlat elutasítása, 
amelyek mind a foglalkozási rehabilitációs szemléletet, a munkaerőpiaci integrációs 
szándékot mutatják. A 2016-os jogszabályi változások egyik hozadéka volt az együtt-

5 Abban az esetben szüneteltették az ellátás folyósítását, ha a rokkantsági ellátásban részesülő keresőtevé-
kenységet folytatott, s jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladta a minimálbér 150%-át.
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működési kötelezettség elmulasztásának gyengébb szankcionálása, a rehabilitációs 
ellátás felfüggesztése, ami a jogalkotói szándék alapján szorosabb együttműködést, 
munkaerőpiaci integrációt eredményezhet azáltal, hogy az ellátást első esetben nem 
megszüntetik, csak felfüggesztik jogszabálysértés esetén. Ezáltal a kötelezettségüket 
megszegő ügyfelek nem esnek ki az ellátórendszerből, és egy markánsabb, ám nem 
végleges szankcióval sújtó ösztönző eszközt is kaptak a rehabilitációs hatóságok. 

A komplex minősítés időbeli hatályának újfajta meghatározása is a gyakorlati tapasz-
talatok jogszabályi leképezéseként jelent meg a jogszabályban, amely többek között az 
ellátások, a szolgáltatások, a foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, kedvezmények 
igénybevétele esetén jelentett érdemi egyszerűsítést, átláthatóbbá téve a rendszert. 
Ezenfelül szükséges megemlíteni az alapösszeg bevezetését, amely szintén a 2016-os 
jogszabályváltozások fontos elemeként jelent meg, lehetővé téve, hogy az ellátásra jo-
gosult személyek a korábbi évek szabályaitól eltérően magasabb összegű ellátást kap-
hassanak.

2016 legfontosabb változásai közé tartozik a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatá-
sokat szabályozó rendszer felállítása, a szolgáltatói akkreditáció, amely főként a koráb-
biakban már bemutatott, megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő 
személyekkel foglalkozó civil szervezeteket érintette. Korábban a foglalkozási rehabi-
litációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek költségvetési forrásból, valamint a Fogya-
tékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofi t Kft. által megvalósított 
TÁMOP 5.3.8 RÉV projekt által működtek, ám a szolgáltatások színvonalának egysé-
gesítése érdekében a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások meghatározása 2016. 
június 9. után kiegészült az Mmr., valamint az NRSZH által ellátott megváltozott mun-
kaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók mellett a foglalkozási reha-
bilitációs szolgáltatók akkreditációjával, s a szolgáltató szervezetek ellenőrzésével. 
Jelenleg 34 akkreditált szolgáltató szervezet működik, amelyek több mint 200 helyszí-
nen biztosítják az Mmr. által meghatározott valamennyi foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatást.

2017 az intézményrendszer újbóli átalakításával kezdődött, legfontosabbként kiemel-
ve az NRSZH beolvadásos különválás útján, jogutódlással történő megszűnését 2016. 
december 31-től. 2017. január 1-jétől az NRSZH feladatait Budapest Főváros Kormány-
hivatala (a továbbiakban: BFKH), a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a to-
vábbiakban: SZGYF), az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Országos Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) látják el. 2017. január 1-től a BFKH 
feladatai közé tartoznak a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoz-
tató munkáltatók és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, nyil-
vántartásával, valamint ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatok. Az első fokon 
eljáró rehabilitációs hatóság rehabilitációs szakértői szerve és orvosszakértői szerve 
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a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, valamint BFKH III. 
Kerületi Hivatala. A másodfokon eljáró rehabilitációs hatóság rehabilitációs szakértői 
szerve és orvosszakértői szerve 2017. július 1-ig a BFKH volt. Ezt követően a megválto-
zott munkaképességű személyek ellátását érintő ügyekben a másodfokú hatósági és 
szakértői szervi hatásköröket hét kormányhivatal látja el különböző illetékességi terü-
leteken. Továbbá fontos megemlíteni, hogy 2017. április 1-jétől a szociális foglalkoztatást 
felváltotta a fejlesztő foglalkoztatás, az 1993. évi III. törvény alapján A munka törvény-
könyve szerinti és fejlesztési jogviszonyban történik a foglalkoztatás, amely országszer-
te közel 6 ezer személyt érint.

A 2017-es átalakulást követően az SZGYF az NRSZH jogutódjaként ellátja a foglal-
kozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos felada-
tokat, oktatási tevékenységet folytat, prognózist készít, közreműködik az elsőfokú re-
habilitációs hatóságok szakmai irányításában. Az SZGYF ezen feladatain kívül 
működteti az európai uniós támogatásból megvalósuló EFOP-1.1.1-15 és VEKOP-7.1.3-
15-2016 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt 
projekteket, amelyek a jelenlegi rendszer legmeghatározóbb foglalkozási rehabilitációt 
elősegítő programjai.

Az EFOP-1.1.1-15 és VEKOP-7.1.3 kiemelt projektek 2015. december 1-jétől a konver-
genciarégiókban, majd 2016. június 20-tól Budapest és Pest megyében indultak el az 
NRSZH égisze alatt. Jelenleg az SZGYF mint konzorciumvezető és az ONYF mint kon-
zorciumi tag a projektek megvalósítói. A kiemelt programok célja a megváltozott mun-
kaképességű személyek foglalkoztathatóságának, nyílt munkaerőpiaci integrációjának 
elősegítése többek közt foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, képzési támogatás és 
bértámogatások biztosításával, az ügyfelek elsődleges szükségleteit és érdekeit szem 
előtt tartva. A TÁMOP 1.1.1-12 projekt működő szolgáltatási és bértámogatási eszköz-
rendszerét kiegészítve és továbbfejlesztve a szakképzettséget adó képzések támogatása, 
az önfoglalkoztatás elősegítése, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek és 
a munkáltatók számára a belső humánerőforrás és akkreditált szolgáltatók által nyújtott 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások erősítik meg és biztosítják a sikeres munka-
erőpiaci integrációt. A projektek megvalósítása jelenleg is zajlik, amelyek jelentőségét 
és volumenét az indikátorok is alátámasztják. Minimum 11 500 megváltozott munka-
képességű személyt vontak be a projektidőszak alatt, akik foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatásokban részesülhetnek. 510 személy fog képzésben részt venni, több mint 
6000 személy támogatott foglalkoztatásba kerül, és több mint 50 fő önfoglalkoztatás-
hoz nyújt a program támogatást.6 A projektek támogatási elemei a személyre szabottság, 
az egymásra épülés, és az aktív munkaerőpiaci eszközök katalizáló hatása által a hosz-
szú távú eredmények elérése.

6 Ezek az indikátorok a forrásbővítések függvényében majd még pozitív irányba változnak a közeljövőben. 
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Ügyfélkör formálódása

1997-ben szabályozták a megváltozott munkaképességű személy fogalmát7 (ILO-foga-
lom), s ez 1998-tól bővült a megváltozott munkaképességű munkanélküli számára 
megfelelő munkahely fogalmával.8 A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs 
eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását 
elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM-rendelet 1998. július 1-jén 
történő hatálybalépésével meghatározták a munkaügyi központok foglalkozási reha-
bilitációs eljárásának célját, célcsoportját és módját, valamint egyes foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokat is szabályoztak. Kiemelt jelentőségű volt a foglalkozás-egész-
ségügyi szakértői szolgáltatás formáinak igénybevétele,9 a foglalkozás-egészségügyi 
szakellátó helyre való beutalás rendje a munkanélküliek számára kialakított orvosi 
háttér érdekében. E területen a későbbi szabályozás során egy olyan automatizmust is 
kialakítottak, hogy ha a szakmai alkalmassági vizsgálatra beutalt munkanélküli vizs-
gálata alkalmatlan minősítéssel zárul, a foglalkoztathatóság vizsgálatára is sor került 
az érintett számára megfelelő munkahely megtalálása érdekében. A vizsgálatok mun-
kanélküliek, álláskeresők esetében kezdeményezhetők, így a rehabilitációs járadékban 
részesülők, majd a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők 
véleményezése ma is csak uniós források terhére vállalható.

A munkaerőpiaci szervezet ügyfélköre jellemzően a szolgáltatásokat, támogatásokat 
önként igénybe vevő munkanélküliekből, álláskeresőkből – köztük a megváltozott 
munkaképességű személyekből – állt. 2008-tól azonban növekvő létszámban megjelen-
tek a meghatározott ellátás folyósítása érdekében együttműködésre kötelezett ügyfelek, 
így a rehabilitációs járadékban részesülők, illetve a rendszeres szociális járadékra jogo-
sultak, akikre eltérő nyilvántartási szabályok vonatkoztak. Míg az álláskeresők a stá-
tuszuk miatt valamennyi szolgáltatás, támogatás igénybevételére jogosultak, addig az 

7 Megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabi-
litációt követően munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt 
csökkennek.
8 A megváltozott munkaképességű munkanélküli esetében […] a munkahely akkor megfelelő, ha a […] mun-
kahely és a lakóhely közötti naponta – a megváltozott munkaképességű munkanélküli által igénybe vehető 
közlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a két órát nem haladja meg.
9 1998-tól az eljárást szabályozó MüM-rendelet meghatározta, hogy foglalkozás-egészségügyi szakvéle-
ményt kell beszerezni, ha a munkaközvetítés, képzésben történő részvétel, továbbá közhasznú munkavég-
zés előkészítése során a munkanélküli munkaköri vagy szakmai alkalmassága vitatott, vagy annak vélemé-
nyeztetését a foglalkoztatóval vagy a képző szervezettel történt megállapodás alapján a munkaügyi 
központ vállalta; a munkanélküli egyetértése esetén pedig a foglalkoztathatóság megállapítása céljából 
foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt kell beszerezni, ha a munkanélküli egészségi állapotából adódó 
foglalkoztathatósági korlátozásról ilyen nem áll rendelkezésre.
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egyéb nyilvántartásban szereplők hozzáférése korlátozott. Az Flt. 2008., majd 2013. évi 
módosításával elsőként a rehabilitációs járadékban, majd a megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásaiban részesülők nem vehetők álláskeresőként nyilvántartásba. 
Munkaerőpiaci esélyeik növeléséhez uniós források állnak rendelkezésre. A rehabilitá-
ciós hatóságok foglalkozási rehabilitációs tevékenysége kezdetben az együttműködésre 
kötelezett rehabilitációs ellátásban részesülőkre irányult. Az akkreditált foglalkoztatók 
munkaerőigényének kielégítése, illetve az egyre növekvő munkaerőigények és az uniós 
projektek ügyféligénye miatt az együttműködést önként vállaló személyek felkutatása 
és nyilvántartása is fókuszba került, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási szabályok az 
Mmtv. részévé váltak 2016. május elsejétől. E csoport megnevezésére az Mmr. 2016-os 
módosítása a rehabilitációs szolgáltatást kérők fogalmát vezette be, szabályozva az 
önként vállalt együttműködés tartalmát is. Az irányadó jogszabályokban azonban a 
megváltozott munkaképességű személyi kör meghatározása eltérő az ellátás, a támo-
gathatóság, illetve a kedvezmények igénybevétele szempontjából.

A támogatási rendszer, az adókötelezettségek 
és a kedvezmények változásai

A munkaügyi szervezet foglalkoztatást elősegítő támogatásainál a megváltozott mun-
kaképességű személyekre vonatkozó speciális szabályok 1998-tól kerültek be a hatályos 
joganyagba. A rehabilitációs foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás forrása a Mun-
kaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze volt. A Munkaerőpiaci Alap terhére megtérít-
hetővé vált a képzésben részt vevők megváltozott munkaképességből adódó igazolt 
többletköltségei, illetve bevezették a megváltozott munkaképességű munkanélküliek 
vállalkozóvá válásának támogatását. Az eszközrendszer későbbi változásában a meg-
változott munkaképességű személyek pozitív diszkriminációja megmaradt azzal, hogy 
az eszközökhöz való hozzáférést alapvetően a megváltozott munkaképességű személyek 
státusza döntötte el. A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató meg-
határozott munkáltatói kör dotációs rendszerét is átalakították. A rendszer a szabályo-
zottság, a fi nanszírozhatóság felé haladt, kiszélesítette a költségvetési támogatást 
igénylő foglalkoztatói kört azzal, hogy a támogatás fejében az érintetteknek vállalniuk 
kell az ezzel együtt járó minősítést. 2005-ben új támogatási és akkreditációs rendszer 
alakult ki. A költségvetési támogatás tervezett célja volt a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, a képzettségüknek és egészségi állapo-
tuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra való 
visszavezetésük érdekében adaptációs készségük fejlesztése, valamint az állapotukból 
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adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.10 E célok elérése érdekében az akkreditált 
foglalkoztatók rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatást és költségkom-
penzációs támogatást, illetőleg rehabilitációs költségtámogatást vehettek igénybe meg-
határozott feltételek esetén. A rendszer fi nanszírozhatósága, az elsődleges munkaerő-
piacra történő kivezetés hiánya átalakítást sürgetett. A korábbi tapasztalatokra építve 
újraszabályozták a máig is élő, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoz-
tató munkáltatók akkreditációját, valamint a foglalkoztatáshoz nyújtható költségveté-
si támogatást. 

E fenti eszközökön túl folytatódott a megváltozott munkaképességű személyek fog-
lalkoztatásának adójogszabályi ösztönzése.

Rehabilitációs hozzájárulás

1993-ban a munkáltatók rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége akkor állt fenn, ha 
az összes foglalkoztatott száma a harminc főt nem haladta meg. Az akkori szabályozás 
szerint a kötelező foglakoztatási szint 3% volt, a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájá-
rulás kiszámításának alapjául szolgáló fejkvóta összege 2500 Ft/év. 1996-tól a kötele-
zettséget az Flt-ben, 2012. 01. 01-től az Mmtv-ben szabályozták. 2017-ben a rehabili-
tációs hozzájárulási kötelezettség azon munkáltatók esetében áll fenn, ahol a 
foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és a foglalkoztatott megváltozott mun-
kaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át (kötelező foglalkoztatási 
szint). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2017-től a tárgyév első napján a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező 
legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, ami azt jelenti, hogy a hozzájárulás mértéke 
az alapbér emelkedésével évről évre növekedni fog. 2017-ben a hiányzó létszám utáni 
befi zetés összege 1 147 500 Ft/fő/év. 

Adókedvezmények

1997-től a legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoz-
tatása esetén 

•  a társasági adó alanya az adózás előtti eredményét csökkentheti havonta, feltéve, 
hogy az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem ha-
ladja meg a 20 főt;

10 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásáról.
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•  a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó 
az e tevékenységéből származó bevételét csökkenheti személyenként havi 3000 
forinttal, 2001-től az alkalmazottnak fi zetett bér, de legfeljebb az érvényes mini-
málbér felével, 2004-től az alkalmazottnak fi zetett bérrel, de legfeljebb a hónap első 
napján érvényes havi minimálbérrel. Az utóbbi szabályozás csak a társasági adó 
alanyai esetében változott, a jogalkalmazást nem éppen megkönnyítő módon.

Legnagyobb jelentőségű a 2012. január elsejétől bevezetett rehabilitációs kártya 
volt. Erre az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, aki a rehabilitációs 
hatóság által végzett hatályos komplex minősítés B1, C1, 2017-től pedig B2, C2 minő-
sítési kategóriájába tartozik, továbbá aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült. A 
munkaadó az érvényes rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképes-
ségű személyt foglalkoztatva adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény az adó 
alapjának megállapításánál fi gyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és 
más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér 
kétszeresének az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott adómérték szerinti része.

2012. július 01-től a megváltozott munkaképességű vállalkozó meghatározott 
csoportja szociális hozzájárulási adóból részkedvezményt érvényesíthet. Kedvező 
szabályozás történt a kisadózók esetében is. 

Irodalom
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2007.

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet komplex bizottságaiban dolgozó foglalkozta-
tási szakértők felkészítésének képzési anyaga, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Köz-
alapítvány, 2009.
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Becker György – Boros Attila

AKKREDITÁLT FOGLALKOZTATÁS: 
IDÕUTAZÁS
Tanulmányunk az idő tengelyén tekinti át a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
magyarországi foglalkoztatásának történetét és jelöli meg a közeljövő várható fejleményeit.

Kulcsszavak: egészségkárosodás, fogyatékosság, megváltozott munkaképességű munkavál-
laló, Rehabilitációs foglalkoztatás, bértámogatás, tanúsítvány, akkreditáció.

„A foglalkozási rehabilitáció akkor eredményes, ha a megváltozott 
munkaképességű munkanélküli megmaradt munkavégző képessé-
gének hasznosításával teljes értékű mun kavégzésre  válik alkalmas-
sá, és ennek megfelelő foglal kozta tására is sor kerül.”

(Szociális és Családügyi Minisztérium, 1999)

Immár 12 éve, hogy hatályba léptek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról rendelkező jogszabályok.

Mi volt elôtte?
Hazánkban a fogyatékossággal élők foglalkoztatása nem új keletű, már 1826-ban prog-
ram született olyan intézet létesítésére Pesten, hogy „abban valaha mind, a hazának 
szerencsétlen fi ai segedelmet és könnyebbülést találhassanak”. Ebben és más hasonló inté-
zetekben vakok gondozását, később oktatását, szakképzését végezték. Hasonló törek-
vések voltak a siketek és nagyothallók vonatkozásában is. 

A XX. század elejétől az állam az egyházakkal karöltve kezdett értelmi sérült célcso-
portok részére intézményeket létrehozni. 

A két világháborúból egészségkárosodással, fogyatékossággal hazakerült emberek 
munkajövedelemhez juttatását is támogatta az állam az Országos Hadigondozó Hiva-
talon keresztül különféle eszközökkel. 

A század első felében kezdődött az érdekérvényesítő és különféle jogosítványokat 
szerző olyan egyesülések létrehozása, mint a Vakok Szövetsége (1918), a Nagyothallók 
Első Egyesülete (1923), majd a mozgássérültek első érdekvédelmi szervezetei 1975–76-
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ban s a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1981-ben. Ezek a 
szervezetek kezdettől igyekeztek elősegíteni az általuk képviseltek munkához jutását. 

Kifejezetten vak és gyengénlátó emberek foglalkoztatására alapította az állam a 
Vakokat Foglalkoztató Nemzeti Vállalatot (1949), melynek a tanácsok létrejötte idején 
(1950) önállósuló szegedi, szombathelyi és budapesti gyárai tanácsi vállalatként (Sze-
gedi Fonalfeldolgozó, Szombathelyi Vegyesipari Gyár és Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó 
Vállalat névvel) folytatták működésüket, fokozatosan bővítve a foglalkoztatást továb-
bi megváltozott munkaképességű munkavállalókkal.

Ezek a vállalatok az akkori társadalmi és gazdasági rendszer viszonyainak megfele-
lően stabil munkahelyet és stabil jövedelmet tudtak biztosítani a náluk dolgozó meg-
változott munkaképességű munkavállalóknak. 

Szélesebb kört érintő támogatásról, ún. állami dotációról 1983-tól, a megváltozott 
munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 
29.) EüM-PM együttes rendelet hatálybalépésétől beszélhetünk, amelyet a mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi miniszterrel, a művelődési miniszterrel, az Állami Bér- és 
Munkaügyi Hivatal elnökével, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével, a Szak-
szervezetek Országos Tanácsával, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsával, az 
Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsával, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával 
egyetértésben adtak ki. A többször módosított rendelet tette lehetővé a dotációs rend-
szer révén, hogy a gazdálkodó szervezetek és szociális foglalkoztatók a megváltozott 
munkaképességű személyek egészségkárosodásának jellegétől, mértékétől, a fogyaté-
kosság súlyosságától, halmozottságától és a foglalkoztatottak létszámától függően tá-
mogatást vegyenek igénybe. A dotációt azok a legalább 20 főt foglalkoztató gazdálkodó 
szervezetek és szociális foglalkoztatók vehették igénybe, ahol a megváltozott munka-
képességű munkavállalók aránya meghaladta az 5%-ot. A támogatásban nem részesül-
hettek az egyéni vállalkozók, a nonprofi t szervezetek és a költségvetési intézmények. 
A dotáció mértéke a megváltozott munkaképességű munkavállalók bruttó munkabé-
rének átlagához igazodott, ez volt az ún. vetítési alap. Telephelyi és intézményi pótlé-
kokkal kiegészítve a támogatás elérhette a vetítési alap 360%-át is. 

A több mint 20 évig fennálló támogatási rendszer időközben felmerülő hibáit kihasz-
nálva azonban megjelentek a rendszerben az „ügyeskedők” is, ennek következtében 
egyre több szabálytalanság fordult elő, amelyek következményeit azoknak a vétlen, 
becsapott, fogyatékos, egészségkárosodott embereknek is viselniük kellett, akik emiatt 
elveszítették munkahelyüket. A leírtakon túl ezen időszak a kiskapukat kihasználók 
miatt olyan negatív sztereotípiát kölcsönzött a megváltozott munkaképességű munka-
vállalók foglalkoztatásához, amelynek leküzdése a mai napig nem sikerült, annak elle-
nére, hogy napjainkban körültekintően szabályozott, évente több alkalommal – átfogó 
és ad hoc módon is – ellenőrzött rendszer keretében történik a foglalkoztatás. Alapve-
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tő hiányossága volt a korábbi szabályozásnak, hogy nem rendelkezett a munkáltatók 
foglalkozási rehabilitációs kötelezettségeiről, nem határozta meg pontosan a támogatás 
felhasználásának szabályait, sem a célirányos szakmai ellenőrzés rendszerét.

A helyzet megérett az alapvetô változtatásokra
A 2005-ben kihirdetett új szabályozás1 célja a támogatásra jogosult munkáltatók előze-
tes átvilágítása, minősítése az akkreditációs eljárás keretében, a megfelelőség tanúsí-
tási rendszerének felállítása, a rehabilitációs foglalkoztatás szakmai követelményeinek 
rögzítése, a támogatás felhasználási és ellenőrzési szabályainak megalkotása. Egészen 
pontosan a kormányrendelet az akkreditáció céljaként2 határozta meg:

„A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditá-
ciójának célja annak tanúsítása, hogy – az akkreditációs tanúsítványban meghatározott szék-
helyen, telephelyen, illetőleg fi óktelepen – a munkáltató 

a) rendelkezik azokkal, az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi 
és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek 
egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló 
foglalkoztatását, és 

b) tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű 
foglalkoztatás megvalósítását.”

A 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése az akkreditációs tanúsítványnak 
különböző típusait különböztette meg:

–  az alap tanúsítvány igazolta, hogy a munkáltató az alapvető akkreditációs követel-
ményeknek megfelelt, a tanúsítvány birtokában akkreditált foglalkoztatónak mi-
nősült;

–  a rehabilitációs tanúsítvány a munkáltatót rehabilitációs foglalkoztatónak nyilvá-
nította;

–  a kiemelt tanúsítvány a munkáltatót védett foglalkoztatónak minősítette;
–  a feltételes tanúsítvány tulajdonosát a kiemelt tanúsítvány megszerzésére való 

felkészülésben segítette. 

1 A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá 
az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályiról szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet; a rehabilitá-
ciós akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM-rendelet;
 a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 
szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet; a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújt-
ható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM-rendelet.
2 A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá 
az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176 /2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 3. §.
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A tanúsítványok a minősítésüknek megfelelően eltérő érvényességi idejűek voltak: 
az alap tanúsítvány 5 éves, a rehabilitációs tanúsítvány 3 éves, a kiemelt tanúsítvány 2 
éves, a feltételes tanúsítvány 1 éves.

A védett foglalkoztatóvá való minősítésnek alapvető feltétele volt, hogy a munkaadó-
nak legalább 50 főt, ezen belül legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű mun-
kavállalókat kellett foglalkoztatnia. 

Az akkreditáció telephelyenként történt, akkreditált foglalkoztatásra csak akkreditált 
székhelyen/telephelyen/fi óktelepen kerülhetett sor.

Az egyes tanúsítványok birtokában különböző támogatásokra voltak jogosultak a 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók.

1. Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás
A támogatás bármilyen akkreditációs tanúsítvánnyal, pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül igénybe vehető volt, amennyiben a munkáltató a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó kötelező foglalkoztatási szintet teljesítet-
te, azaz 20 fő fölött legalább 5%-ban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat.

A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás a megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalónak kifi zetett munkabér és közterhei arányában, az egészségkáro-
sodás mértékének fi gyelembevételével, annak 40–100%-áig biztosított támogatást a 
megfelelő munkahelyi környezetet, munkaszervezést biztosító, munkaügyi és munka-
védelmi szabályokat betartó munkaadók számára. A fogyatékkal élő munkavállalók 
foglalkoztatása esetén 100%-os bértámogatás igénybevételére akkor nyílt lehetőség, 
ha a munkáltató közhasznú szervezetként bejegyzett egyesület, alapítvány, nonprofi t 
gazdasági társaság, és az általa végzett közhasznúként bejegyzett, létesítő okiratában 
szereplő tevékenység nem minősült gazdasági tevékenységnek.

A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás esetében kereseti korlát került 
érvényesítésre, ennek mértéke az igénylés évét megelőző második év KSH által közzétett 
bruttó nemzetgazdasági átlagkeresete alapján, jogszabályban meghatározott korrekci-
ókkal került megállapításra, diff erenciáltan az adott munkakör szakképzettségi igénye 
szerint, amelyben a megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatják. 
Ennek alapján a támogatás mértéke havonta nem haladhatta meg a nemzetgazdasági 
bruttó átlagkereset 

a)  60%-át a szakképzettséget nem igénylő, 
b)  80%-át az alapfokú vagy középfokú szakképzettséget igénylő,
c)  120%-át a felsőfokú szakképzetséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igénylő 

munkakör betöltése esetén.
A támogatást megállapításáról a munkáltató székhelye, telephelye szerinti illetékes 

munkaügyi kirendeltség döntött. A rendszer esetében a támogatást úgynevezett felül-
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ről nyitott előirányzat biztosította, ami azért volt előnyös, mert az évközi munkáltatói, 
illetve a „munkára jelentkező” munkavállalói igényeket, tehát a valós munkaerőpiaci 
kereslet és kínálat mielőbbi találkozását rugalmasan tette lehetővé. 

2. Költségkompenzációs támogatások
a) munkahelyi segítő személy foglalkoztatásához nyújtott támogatás
Lehetőség volt a munkavégzésben közvetlenül közreműködő segítő személyek béré-
nek  100%-os megtérítésére a ráfordított munkaidő arányában, ha azt a foglalkoztatott 
állapota indokolta. A támogatás havi összege nem haladhatta meg a járulékokkal növelt 
kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

Munkahelyi segítő alkalmazásához a 67%-ot elérő munkaképesség-változás vagy 
legalább 50%-os egészségkárosodás miatt támogatásra jogosult munkavállalók foglal-
koztatásához volt nyújtható támogatás. Munkahelyi segítő személy csak a megváltozott 
munkaképességű munkavállaló munkaadójával munkaviszonyban álló, a megváltozott 
munkaképességű munkavállaló munkaköréhez, egyes munkafázisaihoz közvetlenül 
kapcsolódó személy lehetett.

A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásához nyújtott támogatás a rehabilitációs 
foglalkoztatást elősegítő bértámogatás mellett igénybe vehető volt.

b) költségkompenzációs támogatás
Költségkompenzációs támogatás igénybevételére csak kiemelt tanúsítvánnyal rendel-
kező, védett foglalkoztatók voltak jogosultak. A költségkompenzációs támogatás pályá-
zat alapján került odaítélésre a feltételeknek megfelelő pályázók részére, amelynek 
keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcso-
lódó többletköltségek fi nanszírozására volt lehetőség. Olyan többletköltségek kerülhet-
tek elszámolásra, mint a munkába járással közvetlenül összefüggő személyszállítás, 
továbbá a munkavégzés feltételeinek biztosításához szükséges, irányításhoz, adminiszt-
rációhoz, szállításhoz, logisztikához kapcsolódó költségek. A támogatás mellett a ko-
rábbiakban már bemutatott rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, to-
vábbá a segítő személy foglalkoztatásához nyújtott támogatás igénybevételére is 
lehetőség volt. 

3. Rehabilitációs költségtámogatás
A rehabilitációs költségtámogatás pályázat alapján olyan védett szervezeti szerződéssel 
rendelkező munkáltató részére volt nyújtható, amelyik vállalta olyan megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását, akiknek egészségi állapotuk miatt 
nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatására nem volt lehetőség. Ezen támogatáshoz 
nem volt szükséges az akkreditációs tanúsítvány megléte, ennek ellenére elmondható, 
hogy az érintett szervezetek 90%-ban rendelkeztek kiemelt tanúsítvánnyal is. Kiemelt 
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elvárás volt, hogy a támogatást igénybe vevő munkáltatónak közhasznú szervezetként 
kellett működnie, ami garantálta, hogy a bevételeit a rehabilitációs foglalkoztatásba 
visszaforgassák. A költségek tekintetében mind a személyi jellegű, mind a többletkölt-
ségek elszámolására lehetőség volt, azzal a megkötéssel, hogy legfeljebb a foglalkozta-
táshoz kapcsolódó költségek 80%-a téríthető meg. 

A 2007. július 1-ig fokozatosan hatályba léptetett új szabályozás, amelynek keretében 
a korábbi rendszer teljes mértékben átállt a korábbiakban kifejtett támogatások hatá-
rolta rendszerre, jelentős minőségi változást hozott, de a 2011-ig terjedő időszakban 
összegyűlt tapasztalatok olyan dolgokra mutattak rá, amelyek indokolttá tették a tá-
mogatott rehabilitációs foglalkoztatás átfogó felülvizsgálatát és újraszabályozását, 
amelynek keretében már nem a folyamatos védett foglalkoztatás, hanem a foglalkozá-
si rehabilitáció kerül előtérbe. 

A 2008-ban kialakult pénzügyi és gazdasági válság következtében átalakult a foglal-
koztatás szerkezete, a nyílt munkaerőpiacon csökkentek a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók elhelyezkedési esélyei. Ezt az időszakot általánosan a foglalkoztatás nö-
vekvő bizonytalansága jellemezte, a védett munkahelyeken nagyobb volt az esélye a 
munkavállalóknak a munkában maradásra, munkatapasztalataik gyarapítására.

A jelen
Hosszú előkészítés után 2012 végén lépett hatályba az a szabályozás,3 amely ma is 
meghatározza az akkreditáció és a költségvetési támogatások feltételrendszerét. Ezt 
megelőzően megtörtént a 2011-ben a megváltozott munkaképességű személyek ellátá-
sának és az ellátásokkal kapcsolatos eljárások újraszabályozása4 is.

Az új szabályozás hatálybalépésével a korábbiakban szerteágazó, eltérő minősítési és 
támogatási rendszert egységesítették. Új pályázatot indítottak, amelynek keretében 
megtörtént minden érintett szervezet akkreditálása az új rendszerre, ezen túl minden 
foglalkoztató ugyanazon támogatási forma igénybevételére vált jogosulttá. Egy mini-
mális eltérés mutatkozik a működésből adódóan, mivel bizonyos társasági formák 
biztosítják, hogy a bevételek rehabilitációs foglalkoztatásba kerüljenek visszaforgatás-
ba, míg más esetekben – szigorúbb feltételek mellett – biztosított a for-profi t jellegű 

3 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató mun-
káltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásokról.
4 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények mó-
dosításáról; 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 
kapcsolatos eljárási szabályokról.
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működés is. Az elszámolható költségek tekintetében a bérköltségek és a többletköltsé-
gek támogatására nyílik lehetőség, összhangban az EU szabályozási rendszerével.

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a rehabilitációs foglalkoztató szervezetek 
akkreditációja és támogatása tervezhető, kiszámítható módon, azonos feltételek mellett 
zajlik. Ez a körülmény hozzájárul ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók speciális munkaerőpiacán, az általuk előállított termékek és szolgáltatások 
piacán szabályozott keretek között működhetnek a társaságok.

Komoly előrelépés, hogy a tartós foglalkoztatással szemben a foglalkozási rehabili-
táció, a megváltozott munkaképességű munkavállalók fejlesztése került előtérbe. Ennek 
keretében a komplex vizsgálatok folyamán a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalókat két különböző minősítési kategóriába sorolják, attól függően, hogy van-e 
lehetőség a nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre (tranzitfoglalkoztatásra), vagy 
hosszú távon is csak védett körülmények között foglalkoztathatók (tartós foglalkoz-
tatás). A rendszer hatékony működésének komoly gátja, hogy a megváltozott munka-
képességű személyek elérése egyre nehezebb, az inaktívak munka világába történő 
visszavezetésének gátló tényezői vannak (iskolai végzettség, elszigetelt, munkalehető-
ségektől távol eső területeken való koncentráció, alacsony mobilitás), amelyek áthida-
lására egyre inkább személyre szabott, célzott és a jelenleginél is erőforrás-igényesebb 
foglalkozási rehabilitációra van szükség. Ezzel együtt a munkaerőpiac manapság nö-
vekvő érdeklődést mutat a megváltozott munkaképességű munkavállalók iránt, ami 
csökkenti az akkreditált foglalkoztatók részére rendelkezésre álló munkaerő-állományt.

Számottevő segítséget jelent a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglal-
koztatása tekintetében a rehabilitációs kártya bevezetése és a 2017. január 1-jével történt 
alanyi kör bővítése, amely a Start kártyákhoz hasonlóan járulékmentességet biztosít a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatatásához nemcsak az akk-
reditált, védett, hanem a nyílt piacon működő munkáltatók tekintetében is.

Minőségi változást jelentett a 2012-ben bevezetett elektronikus ügyintézés, amely 
jelentősen csökkentette az adminisztratív terheket. Ehhez hozzájárult az is, hogy az 
akkreditációs tanúsítványt immár lejárat nélkül tudják megszerezni az arra jogosult 
munkáltatók.

Az utóbbi években a Kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően Magyarországon 
jelentősen bővült a foglalkoztatás, ami kihatással van a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókra is. Egyre több szabad álláshely mutatkozik ezen társadalmi csoport 
részére is, amiben a rehabilitációs hozzájárulás jelentős emelése is szerepet játszik a 
korábbiakban leírt rehabilitációs kártya nyújtotta kedvezmény mellett. 

Közbeszerzések esetében a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-
koztató munkáltatók előnyben részesítése 
2007. január 1-től az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenn-
tarthatja, illetőleg köteles fenntartani az olyan, védett foglalkoztatónak minősülő 
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szervezetek, védett szervezeti szerződést kötött szervezetek, továbbá szociális foglal-
koztatási engedéllyel rendelkező szervezetek számára, amelyek 50%-ot meghaladó 
mértékben foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Az elmúlt 
években további előrelépés történt, amelynek köszönhetően az uniós értékhatárt el 
nem érő beszerzéseknél a megváltozott munkaképességű munkavállalók által előállított 
termékek, szolgáltatások tekintetében az ajánlatkérő mentesül a Közbeszerzési törvény 
előírásai alól. 

Mit várunk a belátható jövôben?
Az új szabályozás ötödik éve 2017, így itt az ideje a tapasztalatok megvitatásának, azok 
tükrében a rendszer felülvizsgálatának, ami az alábbi területekre terjedhet ki:

– Az elmúlt években végrehajtott gazdaságélénkítő intézkedéseknek köszönhetően 
jelentősen bővült a foglalkoztatottak száma, ami új helyzetet teremt a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatása tekintetében is, így ennek tükrében kell a 
rehabilitációs foglalkoztatás támogatási rendszerét aktualizálni.

– A megváltozott munkaképességű emberek közt továbbra is jelentős az inaktív ál-
lomány, az ő elérésük kiemelt jelentőségű a foglakoztatás további bővülése tekintetében, 
azonban mindez erőforrás-igényesebb, a jelenlegitől is komplexebb eszközrendszert 
igényel a rehabilitáció folyamatában, ezért a foglalkoztatás ösztönzésére nyújtott tá-
mogatások fedezetét (volumenét) is ehhez szükséges igazítani.

– Elszámolható költségek felülvizsgálata, amihez az uniós elvek csak kereteket szab-
nak meg, így szükséges az azon belül nyújtott mozgástér minél szélesebb körű kihasz-
nálása. Bizonyos megváltozott munkaképességű létszámarány felett már minden költ-
ség a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan 
merül fel, így azok elszámolhatóságának megteremtése kiemelt kérdés lesz.

– A megváltozott munkaképességű munkavállalók minősítése tekintetében az irány-
elvek további egységesítése. 

– A közbeszerzések tekintetében ugyan már egyre több ajánlatkérő él a fent kifejtett, 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató társaságok előnyben 
részesítésével, mindez azonban még nem terjedt el széles körben, így az ebben rejlő 
lehetőségek kihasználása kulcsfontosságú.

– Az egyre nehezebben fellelhető rehabilitációs szakemberek szakmai képzése, to-
vábbképzése, ami hozzájárul a rehabilitációs foglalkoztatás minőségi fejlesztéséhez.

– Az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése, a bürokrácia elmúlt években meg-
kezdett csökkentésének folytatása, fi gyelemmel arra, hogy jelen ügyfélkör tekintetében 
kiemelt fontosságú a kormányhivatalok és a munkáltatók közötti kommunikáció.
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Gazsi Adrienn – Fehér Miklós – Pordán Ákos

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS 
SZOLGÁLTATÁS
A szolgáltatói akkreditáció új rendszere

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók helye és szerepe, jó gyakorlatok átültetése az 
új célcsoport, új igények szerint. A Kézenfogva Alapítvány bemutatkozása.

Sokáig élt az a tévhit, miszerint a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű emberek nem 
tudnak dolgozni, ezért kísérletet sem tettek a munkába való bevonásukra. 

Ugyanakkor az Országos Fogyatékosságügyi Program 2015–2018 évekre vonatkozó Intéz-
kedési Terve kimondja, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek mun-
kalehetőségeinek bővítése, valamint szélesebb körű nyílt munkaerőpiaci elhelyezése érdekében 
fenn kell tartani a foglalkoztatást segítő szolgáltatások országos hálózatát és módszertani 
központját, továbbá a média és a közigazgatási szervek bevonásával népszerűsítő programokat 
kell szervezni a munkáltatók szemléletváltása és a célcsoportba tartozó személyek foglalkoz-
tatási lehetőségeinek megismerése érdekében. 

Írásunk ennek a változó folyamatnak a hazai és európai történetét tekinti át.
Kulcsszavak : fogyatékosok, megváltozott munkaképességű személyek, rehabilitációs célú 

munkaközvetítés, integrált foglalkoztatás, személyközpontúság, szükséglet szerinti szolgál-
tatások, Országos Fogyatékosságügyi Program.

Anélkül, hogy részletesebb történelmi fejtegetésbe bocsátkoznánk a fogyatékos és a 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását illetően, megállapíthatjuk, 
hogy sokáig élt az a tévhit, miszerint nem tudnak dolgozni, ezért kísérletet sem tettek 
a munkába való bevonásukra. Aztán később megjelent az a gondolkodás, hogy képesek 
bizonyos tevékenységek elvégzésére. Csoportokba szervezték őket, és védett körülmé-
nyek között biztosítottak számukra munkát. Eleinte ezek a munkavégzési formák csak 
kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem reagáltak a piac igényeire, javarészt karitatív, 
szociális jellegűek voltak. A nyílt munkaerőpiacon, a többi nem fogyatékos ember kö-
zötti foglalkoztatás formája a ’80-as években jelent meg először az Egyesült Államokban 
és Kanadában. Ezt követően terjedt el Európában, elsősorban az angolszász országokban. 
Magyarországra a ’90-es évek elején jött be ez a metódus. A Motiváció (a komplex mun-
kaerőpiaci szolgáltatás modellje), valamint a Salva Vita Alapítványok (a támogatott 
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foglalkoztatás modellje) voltak a magyarországi úttörők. Az ő módszertanaik mellett 
megjelent a 4M-szolgáltatás, valamint a munkahelyi asszisztens program is.

Egy hosszú kísérleti programfázis után (OFA, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisz-
térium, Fogyatékosok Esélye Közalapítvány fi nanszírozása) 2008-tól 2016. március 
31-ig tartott a nyílt munkaerőpiaci szolgáltatások fi nanszírozása hazai költségvetésből. 
A változások ellenére a szakmapolitikai elköteleződés napjainkban is egyértelmű, hiszen 
az Országos Fogyatékosságügyi Program 2015–2018 évekre vonatkozó Intézkedési 
Terve kimondja, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek mun-
kalehetőségeinek bővítése, valamint szélesebb körű nyílt munkaerőpiaci elhelyezése 
érdekében fenn kell tartani a foglalkoztatást segítő szolgáltatások országos hálózatát 
és módszertani központját, továbbá a média és a közigazgatási szervek bevonásával 
népszerűsítő programokat kell szervezni a munkáltatók szemléletváltása és a célcso-
portba tartozó személyek foglalkoztatási lehetőségeinek megismerése érdekében.1

A megszűnő Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatások pénzügyi támogatása európai 
uniós forrásokra terelődött át új akkreditációs rendszer keretében. A konvergenciaré-
gióban az EFOP 1.1.1., míg a központi régióban a VEKOP 7.1.3 források állnak rendel-
kezésre a szolgáltatás fi nanszírozására.

A fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitá cióját 
érintő alapelvek, célkitűzések és szabályok az Európai Unióban

Az 1961-ben elfogadott, többször módosított, majd 1997-ben az Amszterdami Szer-
ződéssel az EU alapdokumentumai közé bekerült Európai Szociális Karta volt az első 
közösségi dokumentum, amely célként fogalmazta meg az emberek szociális biztonsá-
gának megerősítését. Módosult a Római Szerződés 134. cikkelye is, amely kimondja a 
fogyatékos emberek diszkriminációjának tilalmát. Ezután indult meg a különböző 
hátrányos helyzetű csoportok, így a fogyatékosok védelmét szolgáló közösségi politika- 
és programalkotás (Infójegyzet, 2016/5).

Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia (2010–2020) célja az Európai Unió Alapjogi Char-
tája, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az ENSZ-egyezmény által kínált lehető-
ségek kiaknázása, valamint az Európa 2020 stratégiának és eszközeinek teljes körű felhasz-
nálása [...] célja a fogyatékos személyek pozíciójának javítása annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon a másokkal, egyenlő feltételekkel megvalósuló, teljes körű társadalmi részvételük.2 

1 Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásáról szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az 
Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 
4.2 pont, felelős: az emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter, a Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter; határidő: folyamatos, a szolgáltató hálózat és a kommunikáció eseté-
ben 2015. december 31.
2 Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa 
megvalósítása iránt (http://eurlex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:-
HU:PDF) (Letöltés ideje: 2017. 08. 31.)
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A Stratégia alapkoncepciója a széles értelemben vett – tehát mind a környezeti, mind a visel-
kedésbeli akadályokat fi gyelembe vevő – akadálymentesítés, amely alatt az értendő, hogy fel 
kell mérni és le kell küzdeni a társadalmi élet egyes szegmenseiben a fogyatékos személyek 
integrált részvétele elé gördülő akadályokat (Halmos, 152). A foglalkoztatás területét érin-
tően az EU-ban a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés felszámolását és a fogya-
tékos személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének ösztönzését stratégiai célként 
rögzítik. A fogyatékos személyek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése és a mun-
kaközvetítés azon kiemelt és külön nevesített területekhez tartozik, amelyekre nézve 
a Stratégia hangsúlyosan rögzíti a nemzeti intézkedések támogatását az Unió részéről. 

Az Európai Unióban ma mindenekelőtt a nyílt munkaerőpiacon megvalósuló foglal-
koztatást tekintik a hátránykezelés fő eszközének és ismerik el eredménynek. Emiatt 
az egyes országok támogatási rendszerében egyre nagyobb teret kap a nyílt foglalkoztatás 
támogatása (Pulay, 2009, 10).

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek3 számos olyan kö-
vetelménye van, amelyek erősen indokolják a tagállamokban a fogyatékos, megváltozott 
munkaképességű személyek számára magas színvonalon működő komplex munkaerő-
piaci szolgáltatások működtetését:

– a fogyatékossággal élő személyek szakértelmének, érdemeinek, képességeinek, 
valamint a munkahelyi és munkaerőpiaci hozzájárulásuk elismerésének elősegítése;4

– a részes államok […] megteszik a szükséges lépéseket, akár törvényalkotás útján is 
annak érdekében, hogy többek között biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek 
számára, hogy hatékonyan hozzáférjenek az általános szakmai és pályaválasztási tanácsadói 
programokhoz, a közvetítői szolgáltatásokhoz;5

– előmozdítsák a fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedési és előrelépési lehetősé-
geit a munkaerőpiacon, valamint segítséget nyújtsanak a munkahely felkutatása, megszer-
zése, megtartása és a munkához való visszatérés során;6

– biztosítsák, hogy a munkahelyen észszerű elhelyezést kapjanak a fogyatékossággal 
élő személyek;7

– elősegítsék a fogyatékossággal élő személyek munkatapasztalat-szerzését a nyílt 
munkaerőpiacon;8

3 A 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcso-
lódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
4 ENSZ-egyezmény, 8. cikk, A tudatosság növelése, 2. pont a) (iii) pont. 
5 ENSZ-egyezmény, 27. cikk, Munkavállalás és foglalkoztatás, 1. d) pont.
6 ENSZ-egyezmény, 27. cikk, Munkavállalás és foglalkoztatás, 1. e) pont.
7 ENSZ-egyezmény, 27. cikk, Munkavállalás és foglalkoztatás, 1. i) pont.
8 ENSZ-egyezmény, 27. cikk, Munkavállalás és foglalkoztatás, 1. j) pont.
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– támogassák a fogyatékossággal élő személyeknek szóló szakképzési és szakmai 
rehabilitációt, a munkában tartási és munkába való visszatérést segítő programokat.9

Pulay Gyula 2008-ban A fogyatékos emberek integrált foglalkoztatása ösztönzésének kon-
cepciója címen írott, igen előremutató szemléletet tükröző tanulmányában elvi éllel 
mutat rá arra, hogy az Egyezmény – bár pont ezt a kifejezést nem használja – az integrált 
foglalkoztatást szorgalmazza elsősorban, a munka világának minden területén (közszféra, 
magánszektor, vállalkozások, szövetkezetek). Ezáltal egyértelmű útmutatást ad a fogyatékos 
emberek foglalkoztatását segítő hazai szabályok és intézmények kialakításához (Pulay, 2008, 
4). A támogatások, szolgáltatások szervezésének és nyújtásának alap célkitűzését, azaz 
a személyi szükségleteknek megfelelő szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítását 
és a tényleges szükségletek kielégítését az Általános és rehabilitációs, magyar és nemzet-
közi munkaerő-piaci ismeretek c. tanulmánygyűjtemény vezeti le az európai dokumentu-
mok elemzése alapján (Pulay, 2009, 16, 37). 

A személyközpontúság és a szükségletek szerinti szolgáltatások elve mellett az európai 
dokumentumok elemzése alapján a fentiekben hivatkozott tanulmány lefekteti a komp-
lex rehabilitációval és a segítő szolgáltatásokkal szemben támasztandó alapkövetelmé-
nyeket, melyek a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek speciális munka-
erőpiaci szolgáltatásai működtetése szempontjából ma is komoly relevanciával bírnak.

Alapkövetelmények a komplex rehabilitációra nézve:
– egymásra épülő, rendszerbe szerveződő elemekből álljon; 
– biztosított és szabályozott legyen az egyes területek eszköz- és intézményrendszere; 
– a rehabilitáció egyes elemei – egyéni szükséglet szerint – mindenki számára egyenlő esély-

lyel hozzáférhetőek legyenek; 
– érvényesüljön a legkisebb veszteség elve, azaz mindig a legmegfelelőbb időben részesüljön 

az érintett személy a rehabilitáció időszerű programjában; 
– a rehabilitációs folyamatok szükségletvezéreltek legyenek; 
– minden eleme a lehető legteljesebb emberi élet megvalósulását szolgálja (Pulay, 2009, 10). 

Alapkövetelmények a segítő szolgáltatásokra nézve: 
– mindenki számára hozzáférhetőek legyenek; 
– személyre szóló, valós igényeket elégítsenek ki; 
– az integrált foglalkoztatás elérését célozzák; 
– ne lépjék túl a kompetenciahatárokat; 
– a szolgáltatást végzők megbízható szakmai felkészültséggel rendelkezzenek; 
– a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés 

stabilitását szolgálja (Pulay, 2009, 38). 

9 ENSZ-egyezmény, 27. cikk, Munkavállalás és foglalkoztatás, 1. k) pont.
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A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának 
és komplex szolgáltatásainak hazai szabályozása 
Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról (a továbbiakban: Fot.) deklarálja, hogy a fogyatékos személy lehetőség 
szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult.10 Az integrált, 
nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása csak olyan speciális munkaerőpiaci szolgáltatás 
révén lehet sikeres, amely a hagyományos munkaközvetítői tevékenység mellett a 
fogyatékos személyek igényeihez és szükségleteihez igazított munkaerőpiaci szolgál-
tatásokat biztosít (Pulay, 2008, 73). Ezt a szakpolitikában elismerve az Országgyűlés 
15/2015. (IV. 7.) OGY-határozata az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–
2025) rögzíti, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglal-
koztatása terén minden esetben elsődleges cél a minél nagyobb arányú nyílt munkaerőpia-
ci elhelyezkedés, melyben kulcsfontosságú a foglalkoztatók és a munkavállalók 
közötti kapcsolat megteremtése, mindkét oldal megfelelő felkészítése, ösztönzése az 
ilyen típusú foglalkoztatásra, illetve munkavállalásra. Ennek megfelelően kiemelt feladat 
a munkaerőpiaci kereslet-kínálat felmérése, illetve az egyes – köztük az alternatív – mun-
kaerőpiaci szolgáltatásoknak, illetve az e szolgáltatásokat nyújtó szervezetek hálózatának 
fejlesztése.

Az Országos Fogyatékosságügyi Programban a rehabilitáció egyes területeinek fej-
lesztése terén rögzítették, hogy a különféle igényű fogyatékossági csoportok számára hoz-
záférhető elemi rehabilitációs ellátás stabilizálása és fejlesztése érdekében jogi szabályozást 
kell alkotni a szolgáltatás működtetéséről, személyi és tárgyi feltételeiről. Továbbá hogy a 
fogyatékos személyek munkaerőpiaci integrációja terén kulcsszerepet játszanak az egyes 
alternatív munkaerőpiaci szolgáltatók, ezért fontos cél a területi lefedettségük bővítése, az 
általuk nyújtott szolgáltatások fejlesztése.

Az 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 
végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről konkrét végre-
hajtandó feladatként rögzíti a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek 
munkalehetőségeinek bővítése, valamint szélesebb körű nyílt munkaerőpiaci elhelye-
zése érdekében, hogy fenn kell tartani a foglalkoztatást segítő szolgáltatások országos 
hálózatát és módszertani központját [1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat 4.2. pont].

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a stratégiai célok megvalósulása, a fogyatékos 
emberek integrált foglalkoztatásba vonásának előtérbe helyezése és az alternatív mun-
kaerőpiaci szolgáltatók területi lefedettségének bővítése, szolgáltatásaik fejlesztése 
csak olyan alapelvek következetes érvényesülése révén lehetséges – a foglalkoztatás-
ban érintett szereplők részéről a rehabilitáció teljes folyamatában –, mint az egyenlő 

10 Fot. 15. § (1) bekezdés.
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bánásmód és észszerű alkalmazkodás követelménye, a támogatott döntéshozatal elve, az 
önrendelkezés elve, a teljes hatékony társadalmi részvétel és a szubszidiaritás.11

Az uniós és a hazai stratégiai célkitűzéseknek eleget téve 2016-ban került sor a fog-
lalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának és komplex szolgáltatásainak 
szabályozására a hazai jogrendszerben a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megvál-
tozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (a to-
vábbiakban: Mmr.) történő módosításával. A szabályozás igen új keletű, a szolgáltatás 
működési tapasztalatairól még átfogó tanulmány, kutatás, információ nincs, de komoly 
előzményei vannak, ahogy azt az előző pont alatt részletesen ismertettük. Létjogosult-
sága megkérdőjelezhetetlen, mint azt az alábbi elemzés is mutatja.

Az akkreditáció feltételeit az Mmr. 3. melléklete tartalmazza. Az akkreditációs ké-
relem benyújtására jogosult lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, 
egyesület és alapítvány [Mmr. 21/B. § (1) bekezdése], amely szolgáltató esetében az 
akkreditáció a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, to-
vábbá a munkáltatók számára biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatási tevé-
kenységek meghatározott feltételek szerinti tanúsítására terjed ki. A megváltozott 
munkaképességű személyeknek szóló rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából 
a rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21/B. § (1) bekezdése alapján 
nyilvántartást vezet az akkreditált szolgáltatókról. A nyilvántartás tartalmazza az 
akkreditált szolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét, gazdálkodási formáját, adószámát, 
elérhetőségét, továbbá az általa nyújtott rehabilitációs szolgáltatások körét. A foglalko-
zási rehabilitációs szolgáltatások formáit az Mmr. 2. számú melléklete tartalmazza 
(meghatározva a szolgáltatások szakmai tartalmát is, melyek részletes idézése szétfe-
szítené a jelen értekezés kereteit).

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások:

1. Az egyéni tanácsadás, amelynek típusa
1.1. foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása;
1.2. foglalkozási rehabilitációs tanácsadás;
1.2.1. foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás;
1.2.2. foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás;
1.3. foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás;
1.4. foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás;
1.5. foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás.
2. A csoportos tanácsadás, amelynek típusai
2.1. foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikákat oktató tréning;

11 15/2015. (IV. 7.) OGY-határozat II. Alapelvek fejezet.
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2.2. a képzésre történő fejlesztő felkészítés;
2.3. foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás.

3. A munkaadók részére nyújtható szolgáltatás, ezen belül
3.1. rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás;
3.2. foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés; 
3.3. foglalkozási rehabilitációs állásbörze.

4. Foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások formáinak és tartalmának jogszabályi rög-
zítésével, az akkreditációs követelmények bevezetésével végbement a komplex munka-
erőpiaci szolgáltatási csomag standardizálásra az előzményekben ismertetett alternatív 
munkaerőpiaci szolgáltatások jó gyakorlataira építve. 

Ami a szolgáltatási elemeket illeti, talán nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni az érin-
tettek természetes (családtagok, hozzátartozók, barátok) és professzionális támogatói 
hálózatának kialakítása, illetve a támogatói háló tagjainak bevonása módszertanának 
kialakítására ezen a területen is. A támogatói háló szervezésére, eszközeikre vonatkozóan 
nincs utalás a hazai szabályozásban, arra sem, hogy mi a kapcsolata a támogatott döntésho-
zatal jogintézményével, és nincs lefektetett módszertana a támogatói hálózat kialakításának. 
Így elmondható, hogy a szolgáltatástervezés ebben a vonatkozásban kihívás elé állítja a szol-
gáltatásnyújtót, hiszen még ha meg is kísérli azonosítani az érintett személy vonatkozásában 
azokat az informális és professzionális támogatókat, akik kapcsolatban állnak az igénybe ve-
vővel, és támogatják, nem feltétlenül rendelkezik eszközökkel, amely révén képes a támogatói 
hálót szervezni, összefogni […]. (Gazsi, 2016, 78).

A munkáltatók által hagyományosan kialakított munkakörök gyakran tartalmaznak for-
málisan vagy informálisan olyan tevékenységeket, amelyeket adott fogyatéktól vagy egészség-
károsodástól szenvedő munkavállalók nem tudnak hatékonyan végezni. Ezért a fogyatékos 
személy minél eredményesebb munkavégzésének egyik kulcskérdése a munkakör és a munka-
körülmények átalakítása, azaz illesztése a fogyatékos személy adottságaihoz. Elengedhetetlen, 
hogy az illesztést a munkáltató szakemberei és a munkaerőpiaci szolgáltató ehhez értő mun-
katársai együtt végezzék (Pulay, 2008, 76). A munkakörök és a munkaképesség felméré-
sére javasolt olyan eszközök használatának bevezetése, amelyek kifejezetten ezt a célt 
szolgálják (pl. Lantegi munkaképesség-felmérő módszer).12

12 http://www.dolgoz6ok.hu/tudastar/elemleiras/lantegi-modszer-munkakepesseg-felmeres-es-munkako-
ri-elem zes-es-illesztes

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   36Szocpol szemle_2017-5szám.indd   36 2017.12.10.   22:36:142017.12.10.   22:36:14



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 37

Pulay Gyula a jelen elemzésben többször idézett, A fogyatékos emberek integrált foglal-
koztatása ösztönzésének koncepciója című tanulmányában a minőségi elvárások, a minő-
ség-ellenőrzés vonatkozásában felhívja a fi gyelmet, miszerint a fogyatékos személyek 
speciális munkaközvetítő szolgáltatásával szemben minőségi követelményként indokolt 
lenne előírni azt, hogy a fogyatékos személy kompetenciáit és a munkaköri követelmé-
nyeket hány dimenzió mentén legyenek képes egymáshoz illeszteni. E vonatkozásban 
rögzíti elvárásként, hogy a szolgáltatónak rendelkeznie kell erre alkalmas módszerrel, 
a kompetenciák megállapításához tárgyi eszközökkel és értő személyzettel. E feltételek 
meglétét pályázatában igazolnia kellene (Pulay, 2008, 57). 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez a rehabilitációs ellátásban 
részesülő személy és a rehabilitációs szolgáltatást kérő személy (a továbbiakban együtt: 
rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy) számára támogatás nyújtható [Mmr. 
21/A. § (1) bekezdés]. A szolgáltatás célcsoportja a fogyatékos, megváltozott munkaké-
pességű személyek köre. A KSH Munkaerő-piaci helyzetkép 201513 c. statisztikai kiadvá-
nya alapján a megváltozott munkaképességű személyek vonatkozásában a kérdésekre adott 
válaszok alapján lehatárolható az ún. megváltozott munkaképességűek csoportja, és az alap-
felvétel segítségével megadhatók fontosabb ismérveik és munkaerőpiaci jellemzőik. A modul 
kritériumrendszere értelmében megváltozott munkaképességűnek az minősült, aki valamilyen 
tartós, legalább 6 hónapja fennálló egészségi vagy szervi eredetű problémával küzd, és ez a 
munkavégzés valamely dimenzióját (munkavégzés hossza, jellege, munkahelyre történő köz-
lekedés stb.) tekintve őt korlátozza. Ennek a defi níciónak 2015-ben a vizsgált 19–64 éves 
népesség 11,3%-a, 681 ezer fő felelt meg, ami meglehetősen magas arány, és lényegében azo-
nos volt az előző felvételben mérttel (2011-ben 11,5% volt). A 19–64 éves megváltozott mun-
kaképességűek munkaerőpiaci jelzőszámai: foglalkoztatási aránya: 20,8, munkanélküliségi 
rátája: 18,0, inaktivitási aránya:74,6. A felvétel idején foglalkoztatottnak nem minősülő meg-
változott munkaképességűek 90%-a rendelkezett korábbi munkatapasztalattal, de közel 
kétharmaduk már 8 évnél hosszabb ideje nem dolgozott.

A fogyatékos személyek munkaerőpiaci státuszának meghatározása során döntő je-
lentősége van az egyes támogatások jogosultsági kritériumrendszerének, azaz annak, 
hogy az adott támogatás szempontjából ki lehet a támogatással érintett foglalkoztatás 
alanya. E fogalmi kategóriák (fogyatékos személy, megváltozott munkaképességű sze-
mély) ugyan részben fedik egymást, de támogatási területenként eltérőek, és a jogi 
szabályozást áttekintve igazolható, hogy egyes támogatási területenként még a meg-
változott munkaképességű személyek köre is eltérően kerül meghatározásra. Fontos 
leszögezni, hogy a megváltozott munkaképességű személyek körét illetően nincs egy-

13 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz15.pdf
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séges fogalomhasználat, és nincs egységes – minden támogatási területre érvényes – 
kritériumrendszer, illetve hogy a megváltozott munkaképességű személyeket defi niáló 
fogalmak a fogyatékos személyek körét hol magukba olvasztják, hol külön kezelik a 
fogyatékosság súlyossága szerint (Gazsi–Ruzsics–Tausz, 2016).

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a rendelkezésre álló források és a tá-
mogatásra jogosultak foglalkozási rehabilitációs igényei – így különösen a tartós mun-
kaerőpiaci visszailleszkedéshez szükséges foglalkozási rehabilitációs fejlesztések, tá-
mogatások és az egyéni foglalkozási rehabilitációs tervekben meghatározott 
rehabilitációs szolgáltatások – alapján minden év január 15-éig az általa üzemeltetett 
elektronikus felületen közzéteszi a tárgyévben támogatható foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatások és a támogatható szolgáltatás igénybevételének különböző feltételeit 
[Mmr. 21/A. § (2) bekezdés]. A rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy – a tá-
mogatási programtól függően – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal vagy 
az első fokon eljáró rehabilitációs hatósággal együtt választja ki a rehabilitációs szol-
gáltatásban részesülő személy foglalkozási rehabilitációs szükségleteinek megfelelő, 
támogatható szolgáltatást. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve az első 
fokon eljáró rehabilitációs hatóság tájékoztatja a rehabilitációs szolgáltatásban része-
sülő személyt azokról az akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatókról (a továb-
biakban: akkreditált szolgáltató), amelyek a kiválasztott támogatható szolgáltatást 
biztosítják. Ha a kiválasztott támogatható szolgáltatást több akkreditált szolgáltató is 
nyújtja, ezek közül a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy választja ki a 
számára megfelelő akkreditált szolgáltatót [Mmr. 21/A. § (3) bekezdés].  

Ha a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a rehabilitációs szolgáltatásban 
részesülő személy által választott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás után – a ren-
delkezésre álló források, az igények területi eloszlása és a rehabilitációs szolgáltatás 
szükségessége alapján – támogatást állapít meg, arról a rehabilitációs szolgáltatásban 
részesülő személlyel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés mellékletét 
képezi a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy által aláírt engedményezési 
nyilatkozat, amelyben a részére megállapított támogatásra vonatkozó követelését en-
gedményezi az általa kiválasztott akkreditált szolgáltatóra [Mmr. 21/A. § (4) bekezdés].

Ha legalább egy rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy az akkreditált szol-
gáltatótól támogatható szolgáltatást kíván igénybe venni, és ahhoz a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság támogatást állapított meg, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság az akkreditált szolgáltatóval együttműködési megállapodást köt [Mmr. 
21/A. § (5) bekezdés].

A következőkben szeretnénk bemutatni, hogy egy civil szervezet miként tud a jelentős ki-
hívást jelentő változó jogszabályi és fi nanszírozási keretek között működni.
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A Kézenfogva Alapítvány általános munkaerőpiaci szolgáltatásainak bemutatása

Szolgáltatásunk célja, hogy megváltozott munkaképességű, fogyatékos ügyfeleink le-
hetőleg tartósan elhelyezkedhessenek, elsősorban a nyílt munkaerőpiacon. Közvetítői 
engedéllyel 2010 óta rendelkezünk, 2016 óta akkreditált szolgáltatók vagyunk. Ügyfe-
leink visszajelzése alapján a következőek az erősségeink:

1. Személyesség: a visszajelzések szerint az ügyfelek értékelik az odafi gyelést, az 
empatikus kommunikációt és a személyre szabott szolgáltatásokat.

2. Komplexitás: ez részben azt jelenti, hogy ügyfeleink Alapítványunk sokszínű szol-
gáltatási palettájáról választhatnak további szolgáltatásokat: információt más szolgál-
tatások elérhetőségéről (Információs Pontok Hálózata), jogi tanácsadásban, családte-
rápiában részesülhetnek, nemzetközi projektekben vehetnek részt. Másrészt – többek 
között a CÉHálózat alapító tagjaként – országosan számos szociális szervezettel állunk 
kapcsolatban, így ügyfeleinket is módunkban áll igény esetén más szolgáltatóhoz irá-
nyítani.

Szolgáltatásaink munkavállalóknak:
– Lantegi munkaképesség- és igényfelmérés; 
– szolgáltatás tervezése PATH-módszerrel;
– személyre szabott esetkezelés kijelölt mentorral;
– munkára felkészítő képzés;
– az ideális munkakör kiválasztása;
– munkaköri betanítás és beilleszkedés segítése;
– munkavállalói és hozzátartozói klubok.
Munkáltatóknak:
– Lantegi munkakörfelmérés, -elemzés, -testre szabás, -illesztés;
– munkahelyi érzékenyítés, akkreditált tréning;
– jogi-szakmai tanácsadás;
– akadálymentesítési tanácsadás;
– adott munkakörre megfelelő munkavállaló kiválasztása;
– munkavállaló bemutatása, betanításának, beilleszkedésének elősegítése mentorral.
Működésünk kezdete óta összesen 451 bevont ügyfelünk van az adatbázisban, kö-

zülük 197 fő helyezkedett el, a cégeknek 74 érzékenyítő tréninget tartottunk.
A következőkben szeretnénk bemutatni néhány jó gyakorlatot, amelyet a Kézenfog-

va Alapítvány fejlesztett, dolgozott ki vagy külföldi minta alapján adaptált.

A Lantegi munkaképesség- és munkakörelemző módszer
A módszer ötfokú skálán értékeli az egyes személyek részképességeit és a munkakörök 
ugyanezen dimenziók mentén felosztott elvárásait. Mindkét oldal felmérése egy nyitott 
kérdőívet is tartalmaz. A főbb felmérendő területek: 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   39Szocpol szemle_2017-5szám.indd   39 2017.12.10.   22:36:142017.12.10.   22:36:14



TEREP – ASZTALON

2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

40

– személyi autonómia;
– információfeldolgozás;
– a munkához való hozzáállás;
– fi zikai adottságok;
– környezeti tényezők (csak a munkakör esetében).

A két oldal grafi kusan ábrázolható, ezek egymásra illesztésével kiderül, alkalmasak-e 
az általunk közvetített munkavállalók az érintett munkakör betöltésére. A módszer 
segítségével meghatározhatjuk az ügyfél erősségeit és fejlesztendő területeit, így szol-
gáltatásainkat célzottan nyújtjuk.

A módszer hazai jogtulajdonosaként akkreditált képzéseken képezzük ki a szakem-
bereket, időszakosan módszertani támogatást nyújtva a későbbiekben. Jelenleg 87 
szakembert tartunk nyilván.

Munkára felkészítő képzések
Eddigi képzéseink:
– Általános munkára felkészítő program 33 db  150 órás, 6 db 96 órás időtartamban.
– Önismereti, önérdek-érvényesítő tréning 2 csoportban 14 fő számára, 4 × 3 órás idő-
tartamban.

A programok tematikája:
Munkára felkészítő programunkban adott munkahelyeken, egy képző állandó irányí-
tásával 3–5 fős csoportok vesznek részt. Egy képzési nap tartalmaz 1 óra elméletet 
(szituációs és egyéb játékos feladatok, közös megbeszélések) és 3 óra gyakorlati mun-
kavégzést. Ez utóbbi során a gyakorlatban is tesztelhetőek az elméleti rész alatt elsajá-
tított ismeretek, illetve konkrét munkafolyamatokat lehet megtanulni.

Elméleti témakörök:
– általános munkahelyi kommunikáció (megszólítás, köszönés);
– munkavállalói jogok és kötelességek;
– munkahelyi hierarchia;
– munkahelyi kapcsolatok;
– munka- és balesetvédelem;
– munkaidő;
– a munkakörnyezet ismerete, rendben tartása;
– alapvető munkafolyamatok – helyszínenként;
– a munkavégzés tempója;
– önállóság, önellenőrzés;
– a munkavégzés öröme;
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– sztereotípiák, előítéletek;
– megtörtént konfl iktushelyzetek modellezése, megbeszélése.

A programok eddigi résztvevői: 
– értelmi sérült: 155 fő;
– autizmussal élő: 8 fő;
– látássérült: 7 fő;
– hallássérült: 3 fő;
– mozgássérült: 3 fő;
– egyéb: 2 fő.

Elhelyezkedési mutatók
A programokon részt vett 178 főből 108 fő helyezkedett el, ebből 44 fő akkreditált fog-
lalkoztatóban, 64 fő a nyílt munkaerőpiacon.

Csoportos munkára felkészítő program nélkül 273 főből 82 elhelyezett, az elhelyez-
kedési arány 30%.

Csoportos munkára felkészítő program elvégzése után 178 főből 108 fő elhelyezett, 
az elhelyezési arány 61%, csak a nyílt munkaerőpiaci elhelyezéseket nézve 47%.

Speciális állásbörze
Az Állásbörze célja, hogy platformot biztosítson azon munkáltatók találkozására, ta-
pasztalatcseréjére, akik már foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket, 
és akik még nem.

A rendezvényen maguk a megváltozott munkaképességű emberek és munkáltatóik 
mesélik el tapasztalataikat, beszélnek a foglalkoztatásból származó előnyökről és az 
ehhez vezető útról.

Ezenkívül bemutatjuk Alapítványunk szolgáltatásait, helyszíni jogi tanácsadást 
adunk, és érzékenyítő programot is nyújtunk.

A speciális részben a munkavállalók foglalkoztatási csoportok szerint helyezkednek 
el az asztaloknál, és a munkáltatók járják körbe a helyszínt, elbeszélgetve a potenciális 
jelöltekkel. 2016-ban 31 munkáltató és 44 munkavállaló jelent meg a rendezvényen. Az 
állásbörzét ez évben október 18-án tartjuk meg, némileg módosított tematikával. 

Munkavállalói klubok
2010 óta munkavállalói klubunk, melyet kéthetente tartunk, minden ügyfelünk szá-
mára nyitott. Az alkalom során a résztvevők megosztják egymással munkatapasztala-
taikat, időnként tematikus alkalmakat tartunk (pl. az emberi jogokra összpontosítva), 
vagy közös szabadidős programokat szervezünk. A legfontosabb azonban az emberi 
kapcsolatok kialakításának lehetősége.
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Hozzátartozói klubok
A klubalkalmakat tematikusan tartottuk ügyfeleink hozzátartozóinak. 2011-ben 6 
alkalom volt 5 fő részére, 2014–15-ben 15 alkalom 8 fő részére, 2016-ban 4 alkalom 9 
fő részére, 2017-ben eddig 3 alkalom 7 fő részére. A témák: 

Az aktív hallgatás elmélete és gyakorlata.
Saját igények kifejezése a legkisebb ellenállás mentén.
Mit tegyünk ellenállás esetén?
Konstruktív konfl iktuskezelés.
Önállóság – elengedés.
Gyermekem és a munkahely.
Barátok, párkapcsolat.
Rehabilitáció.
Lakhatás, gondnokság, juttatások.

Jogsegélyszolgálat 
A szolgálat egyrészt lehetőséget ad ügyfeleinknek, hogy általános jogi kérdésekben 
kikérjék a szakterületen járatos ügyvédünk tanácsát, másrészt konkrétan a megváltozott 
munkaképesség megállapításához, illetve az ehhez kapcsolódó ellátások igényléséhez 
nyújt segítséget.

Kapcsolattartás középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel
Jelenleg a magyar felsőoktatási intézmények túlnyomó többségénél már felvettük a 
kapcsolatot az esélyegyenlőségi koordinátorokkal, számos elhelyezést generálva ezzel. 
A fővárosi speciális szakiskolák nagy részével szintén kialakítottuk az együttműködést. 
Több ügyfelünk e csatornán keresztül tudott elhelyezkedni.

Munkapróba
A munkapróba célja élményalapú, személyes tapasztalatok biztosítása ügyfeleink részé-
re egy-egy munkahelyről, különböző munkakörökről, a lehetőségekhez képest kipró-
bálva az egyes munkafolyamatokat. Egy munkapróba 3-4 óráig tart, egy csoportban, 
általában 2–4 résztvevővel. Eddig 6 munkapróbát tartottunk, a következő helyszíneken: 
Auchan, DPD, Bakosfa, Élelmiszerbank, II. ker. önkormányzat.

A munkapróba végén az ügyfelek, a kísérő szakember és a munkahely képviselője is 
visszajelzést ad. A szempontok: 

1. Mit kell csinálni? Mennyire érthető a munkakör?
2. Mi számít könnyűnek azok közül, amiket megtekintettünk?
3. Mi számít nehéznek?
4. Milyenek a dolgozók, milyen a munkahelyi légkör?
5. Elvállalnám, ha… / Nem vállalnám, mert…
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Az IBM ISSC és a Kézenfogva Alapítvány együttműködési modellje
Az évek során az IBM ISSC-vel modellértékű együttműködést alakítottunk ki. A felső 
vezetés érzékenyítése után közös felkészítő képzést tartottunk az első 5 kiválasztott 
jelölt számára, ahol az önismereti–önérdek-érvényesítő részt mi, a szakmai felkészítést 
ezzel párhuzamosan a cég végezte. A képzés végén 3 fő nyert felvételt. Jelenleg a céghez 
jelentkezőket először mi mérjük fel, ezután vesznek részt a céges interjún. A beillesz-
kedést külső és céges belső mentorok segítik. A mai napig 16 munkavállaló helyezkedett 
el partnerünknél.

A céggel közösen kidolgozott Ability6 programsorozat lehetőséget nyújt a fogyatékos, 
egészségkárosodott érdeklődők számára, hogy megismerhessék egy nemzetközi válla-
lat életét, és felkészüljenek az esetleges munkavállalásra. A program: CV-klinika és 
interjúetikett, készségfejlesztő tréningek, MMK-státusz és ellátások, szakmai jobsha-
dowing, fl oorwalk, angol nyelvlecke, elhelyezkedett ügyfeleink személyes beszámolója. 
Jelenleg már a harmadik sorozat zajlik, összesen eddig 29 fő vett részt a programon.

Egy újszerû foglalkoztatási projekt tanulságai
A Kézenfogva Alapítvány 2016 szeptemberében kezdett az EFOP 1.1.1 programban, 
2017 áprilisában pedig a VEKOP 7.1.3 programban külsős szolgáltatóként szolgáltatá-
sokat nyújtani. Mindkét program lényege, hogy a megváltozott munkaképességű ügy-
feleket az SZGYF által működtetett EFOP/VEKOP-projektirodák vonják be, számukra 
foglalkoztatási terv alapján különböző munkaerőpiaci szolgáltatásokat felajánlva. A 
program kimenete lehet elhelyezkedés (bértámogatással vagy anélkül) vagy foglakoz-
tatást elősegítő képzési program. Az elhelyezkedést megcélzó munkaerőpiaci szolgál-
tatásokat az ügyfél választása alapján akkreditált külsős szolgáltatók is nyújthatják. 
Alapítványunk külsős szolgáltatóként eddig összesen 4 Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
ügyfélnek összesen 25 szolgáltatási egységet, míg tükörprojektjében, a VEKOP 7.1.3. 
projektben 32 ügyfélnek összesen 167 szolgáltatási egységet nyújtott. Eddig 11 ügyfe-
lünk elhelyezkedéséről van tudomásunk. Az ügyfélmunka kapcsán azt tapasztaljuk, 
hogy a VEKOP-irodák között, illetve a külsős szolgáltatókkal a gyakori személyi válto-
zásoknak köszönhetően akadozó az együttműködés. A tervezés folyamatába a külsős 
szolgáltatók legtöbbször nincsenek bevonva, utólagosan módosítani a tervet pedig igen 
nehézkes, sokszor hetek telnek el az engedélyezésig. A projekt adminisztrációs terhei a 
korábbi uniós projektekhez képest is igen nagyok, ha nem akarjuk, hogy az ügyfélmun-
kától vegye el az időt, más programok megvalósítását kell a háttérbe szorítanunk, vagy 
külsős kollégákat kell bevonnunk a megvalósításba. A projektműködés nehézségeit az 
ügyfelek is megérzik, sokszor a külsős szolgáltatókhoz már megfáradva érkeznek, ami 
nem használ a bizalmi kapcsolat kialakításának. Egy közösen használható elektronikus 
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felület nagy segítséget jelentene, de mind ez idáig csak ígéret van rá. Az is sajnálatos, 
hogy az ügyfeleknek ígért képzések még mindig nem elérhetőek, illetve a hírek szerint 
a képzések száma is csökkent a korábbi tervekhez képest.

Szeretnénk két esetet bemutatni a következőkben.

Adél története

Adél 2012-ben került kapcsolatba a Kézenfogva Alapítvánnyal, miután elvégzett egy 
budapesti speciális szakiskolát munkakeresés céljából. Az Alapítvány bevonta Adélt az 
aktuálisan futó programjába, amelynek során munkára felkészítő képzésen, majd bér-
támogatással nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásban vett részt. A projekt-részvétel 
mellett az Alapítvány segített a megváltozott munkaképességről szóló hatósági bizo-
nyítvány megszerzésében is. A projekt után Adél kétszer is munkahelyet váltott, külön-
böző okokból kényszerült erre. 2015 végén ismét felvette a Kézenfogva Alapítvánnyal 
a kapcsolatot. Ekkor egy akkreditált munkahelyen dolgozott, s szeretett volna a nyílt 
munkaerőpiacra visszatérni. Körültekintő munka indult meg. Egyrészt az akkori mun-
káltatójával való kapcsolatát is feltérképeztük, hogy pontosan miért is szeretne váltani. 
Adél és mentora próbálták a legkedvezőbb lehetőséget választani. Megváltozott mun-
kaképességének a felülvizsgálata is erre a tervezési időre esett, ezt az akadályt sikerrel 
vette. Kezdetben nem sok, később viszont több munkalehetőség is szóba került. Az egyik 
fővárosi kerületi önkormányzat adminisztratív kisegítőt keresett, s Adél is bekerült a 
pályázó ügyfelek közé. Bár neki nem volt meg a munkakör betöltéséhez szükséges isko-
lai végzettsége, 8-10 jelölt közül mégis kiválasztották. Eleinte egyszerű fénymásolási, 
adatrögzítői munkakörben dolgozott, de főnöke, látva ügyfelünk eredményes munkáját, 
iktatói és érkeztetői feladatokkal bízta meg. Óraszámát 4 óráról 6 órára növelték, az 
óraszám-növekedéstől függetlenül plusz fi zetésemelést is kapott. Két alkalommal külön 
jutalomban részesült, és épp mostanában kezdi el esti gimnáziumban a tanulmányait. 
Tizenötödik hónapja dolgozik az önkormányzatnál, s nagyon szeret ott lenni, megbecsült 
dolgozónak érzi magát. 

Béla története

Ügyfelünk 28 éves, középfokú végzettséggel rendelkező, angol és német nyelven kivá-
lóan beszélő, erősen szorongó Asperger-szindrómás fi atalember, akinek igen nehezére 
esik az emberi kapcsolatok kialakítása. Rendezett a családi háttere. Négy évvel ezelőtt 
egy munkára felkészítő program segítségével sikerült elhelyezkednie a nyílt munkaerő-
piacon egy nemzetközi cégnél, magas fi zetésért. Béla folyamatos mentori támogatást 
kap mind az Alapítványtól, mind a kijelölt belső munkáltatói mentortól. Ügyfelünk 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   44Szocpol szemle_2017-5szám.indd   44 2017.12.10.   22:36:142017.12.10.   22:36:14



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 45

rendszeres pszichológiai tanácsadásban is részesül. Munkatársai, felettesei teljes mér-
tékben meg voltak elégedve a teljesítményével, ő maga viszont úgy gondolta, képtelen 
ellátni a feladatot, biztosan hibázni fog egyszer. Jelezte tanácsadójának, hogy váltani 
szeretne, szívesen dolgozna betanított munkásként, ez viszont azt jelentette volna, hogy 
fi zetésének töredékéért egy képességeit messze alulmúló feladatkörbe kellett volna 
betanulnia. Béla végül a munkáltatóval és mentorával történt egyeztetés után olyan 
munkakört kapott, amely szigorú protokoll által szabályozott adminisztratív munka, 
itt nem érzi magán a nyomást, és a közvetlen kollégák száma is kisebb. Nagyon szívesen, 
lelkiismeretesen és kitartóan végzi a dokumentumok előkészítését, úgy kell időnként 
hazaküldeni a munkaidő lejártával.

A mûködés pénzügyi alapjai
A Kézenfogva Alapítvány a szolgáltatás működtetésénél alapvető elvnek tartja a több 
lábon állást. Több bevételi csatornája is van a szolgáltatás működtetéséhez. Első helyen 
kell említeni a hazai pályázati forrásokat (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közalapítvány, VEKOP–EFOP-források), második helyen a nemzetközi programokat. A 
Kézenfogva Alapítvány részt vesz a Disabled Employability Signalling nevű (DESIGN) 
hároméves nemzetközi projektben. A megvalósítás során hét partnerszervezettel dol-
gozunk együtt (Franciaország: AFEJI, ADESAT; Portugália: Fundacia AFID Diferenca, 
APROXIMAR; Románia: ASSOC, EASI). A DESIGN-projekt fő célkitűzése, hogy megfe-
lelő munkahelyet találjunk a fogyatékos embereknek, valamint hogy csökkentsük az 
őket gátló diszkriminációs akadályokat és társadalmi előítéleteket. Ennek érdekében 
magas színvonalú szolgáltatásokkal akarjuk segíteni a sérült embereket és a munkál-
tatókat is. Létrehozunk egy hálózati együttműködést segítő tanulói felületet, amellyel 
a nyílt munkaerőpiaci elhelyezést végző szolgáltatókat tudjuk segíteni menedzsmenti 
munkájukban, a munkaköri profi lok fejlesztésében, a munkáltatók mélyebb bevonása, 
az erősebb hálózati munka területén a minél több nyílt munkaerőpiaci elhelyezés érde-
kében.

A DESIGN-projekt az igényeknek megfelelő képzési kurzusokat akar kidolgozni, hogy 
erősítse a szolgáltatók és a szolgáltatásokban dolgozó munkatársak szakmai potenciál-
ját. E cél elérése érdekében képezni fogjuk a munkáltatókkal dolgozó szakembereket, 
de fejlesztjük a fogyatékos embereknek nyújtott értékelési, tanácsadási és vezetési 
szolgáltatásainkat is. Emellett részt veszünk a Fókuszban a jogok! című program meg-
valósításában is . A „Fókuszban a jogok! Az értelmi fogyatékossággal élő személyek 
állampolgári részvételének, jogtudatosságának fejlesztése” elnevezésű projekt az Euró-
pai Unió ERASMUS+ pályázati fi nanszírozásával valósul meg. A projektet a barcelonai 
Parc Sanitari San Joan de Deu szervezet vezeti, a partnerség tagjai a szlovén CUDV 
Draga, a svéd FUB Stockholm, a lengyel Bonifraterska és a Kézenfogva Alapítvány. 
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A projekt céljai: Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Emberek Jogairól szóló Egyezményének 
megismertetése, az emberi jogok tiszteletének terjesztése, az érzékeny helyzetek azo-
nosítása, a felismerésükre irányuló stratégiák fejlesztése és ezeken keresztül az aktív 
állampolgárságra oktatás, az értelmi fogyatékossággal élő személyek részvételén ala-
puló jó gyakorlatok számának növelése. A 2 éves projekt során jó példák megosztásával 
mutatjuk be és ismerjük meg, hogy különböző szakterületeken, így a foglalkoztatás 
területén hogyan valósulhatnak meg ezek a célok. A harmadik helyen kell említeni a 
munkáltatóktól érkező megrendeléseket, a negyedik helyen pedig az adományszerve-
zésből származó bevételeket, pl. a Kézenfogva ballagunk programunkat: www.kezen-
fogvaballagunk.hu.
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 Kovács Ibolya

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ 
IGAZGATÁSI FELADATAI
A szakértôi minôsítések szabályozása és annak gyakorlata

Mivel a Szociálpolitikai Szemle szerzői ebben a kiadványban a foglalkozási rehabilitáció 
szakterületét járják körül különböző szemszögekből, írásomban az igazgatási oldal megköze-
lítéséből olvashatnak fontosabb információkat, melyek alanya a megváltozott munkaképessé-
gének megállapítását kezdeményező vagy hivatalból annak felülvizsgálatával érintett szerep-
lő, az ügyfél.

Kulcsszavak: rokkantsági nyugdíj, keresetpótló ellátás, a jogosultsági feltételek változása, 
a rehabilitációs hatóság, mentorálás, orvosszakértői szerv, szakvélemény, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai.

1. A kiindulás, a „starthelyzet” szabályai és az eltelt 
idôszak
2012. január 1-jével jelentősen átalakult a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszer. 
A változtatások lényege, hogy nyugellátásban csak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-
tött személyek részesülhetnek, és a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyug-
díján kívül saját jogú nyugdíj a korhatár betöltése előtt már nem állapítható meg, to-
vábbá a 2011. december 31-ig megállapított korhatár előtti nyugdíjak átalakultak 
életkoron alapuló ellátásokká. A változások eredményeként a nyugdíjak és az egyéb 
ellátások jelentősen átstrukturálódtak. A nyugdíjban részesülők köre szűkült, mivel a 
megváltozott munkaképességgel kapcsolatos ellátásokat 2012 előtt nyugdíjként, a 
változásokat követően viszont egyéb ellátásként kapják az érintettek. Az átsorolások 
összesen 1,1 millió igénybe vevőt érintettek, közülük 437 ezer személynek 2012. janu-
ár 1-jétől öregségi nyugdíjat folyósítottak, 663 ezer fő ellátása azonban kikerült a nyug-
díjak kategóriájából. 

2011. december 31-ig a rokkantsági nyugdíj a társadalombiztosítási nyugdíjrend-
szer klasszikus eleme volt, amely a biztosítottnak meghatározott mértékű egészség-
károsodás bekövetkezésekor az életkora szerint előírt szolgálati idő teljesítése esetén 
jövedelemarányos keresetpótló ellátást nyújtott. 2011. december 31-ig az egészség-
károsodott, megváltozott munkaképességű személyek az előzetesen járulékfi zetésben 
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töltött idő (szolgálati idő) függvényében nyugellátásban – rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásokban, rehabilitációs járadékban –, il-
letve úgynevezett nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokban – rendszeres szociális 
járadék, átmeneti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék 
– részesülhettek.

2012. január 1-től a rokkantsági nyugdíjat, a rendszeres szociális járadékot, az átme-
neti járadékot mint ellátástípusokat megszüntették.1 Helyettük új, egységes táppénz-
szerű ellátást vezettek be: 

– a rehabilitációs ellátás: foglalkoztatásra, rehabilitációra javasolt személyek jöve-
delempótló ellátása; 

– a rokkantsági ellátás: a foglalkoztatásra, rehabilitációra nem javasolt személyek 
jövedelempótló ellátása. 

Jelentős változásnak tekinthető, hogy az új rendszerben az ellátásra való jogosult-
ság megállapításánál már nem a szolgálati időt kell fi gyelembe venni, hanem az egész-
ségbiztosítási járulék fi zetésének időszakát a kérelem beadását megelőző időszakban. 
(A 2012. januári indulásnál még a megelőző 5 év időszakát kellett vizsgálni, 2013-ban 
ez módosult a megelőző 7, illetve 15 évre.) A jogosultsági feltételek ilyen változása sokak 
számára nem tette (és nem teszi) lehetővé az ellátáshoz való hozzájutást, mivel abban 
az élethelyzetben, mikor az egészségi állapot romlása miatt nem, vagy csak nehezen 
képes munkát vállalni a kérelmező, vagy nem tudja már megtartani a munkáját, viszont 
a kérelem beadása előtti időszakban (betegen) még nehezebb az elhelyezkedés, illetve 
a munkahely megtartása, kevésbé várható el, hogy a szükséges biztosítási idővel ren-
delkezzen az ügyfél. (A fővárosban az elutasított határozatok 35–45%-át teszi ki a 
biztosítási idő hiánya miatti elutasítás, miközben az egészségkárosodás fennáll. Ez csak 
Budapesten évente 1700–2100 főt érint.)

Az új ellátás bevezetésekor arról, hogy a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásainak megállapításával kapcsolatos hatósági feladatokat ki lássa el, nem volt 
végrehajtási rendelet. Ezért 2012. június 30-áig átmeneti intézkedés született: a 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra, illetve a rehabilitációs járadékra vo-
natkozó eljáráshoz hasonlóan továbbra is a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek látták 
el a hatósági feladatokat. Az eljárás során a komplex minősítést a Nemzeti Rehabilitá-
ciós és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) területi szervei végezték, és annak 
eredményéről szakhatósági állásfoglalást állítottak ki. A foglalkozási rehabilitációs 
feladatokat átmenetileg a munkaügyi központok, illetve kirendeltségeik látták el. 

1 A megváltozott munkaképességű személyek részére kialakított új ellátórendszert 2012. január 1-jével 
vezették be a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény elfogadásával. 
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2012. július 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcso-
latos valamennyi feladatot a kormányhivatalok önálló szakigazgatási szerveként 
működő rehabilitációs hatóság mint újonnan létrejött szervezeti egység végezte, amely-
nek munkatársait 3 szervezetből vették át:

– a hatósági feladatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól átadott ellátási/elbírálá-
si ügyintézők / revizorok végezték;

– a komplex minősítéseket az NRSZH-tól átadott orvosszakértők, szociális, foglal-
kozási szakértők végezték, a bizottsági ügyintézők az adminisztrációt látták el;

– a foglalkozási rehabilitációs feladatokat, a munkába helyezést, a rehabilitációs 
szolgáltatásokat, a munkáltatói kapcsolattartást a munkaügyi központokból/kirendelt-
ségektől átadott foglalkozási rehabilitációs ügyintézők látták el (néhol a szakértői bi-
zottságban is ők dolgoztak).

A rehabilitációs igazgatásba érkező háromféle szervezetből három eltérő szakmai 
feladatkört ellátó munkatársak más-más szervezeti kultúrát és gyakorlatot követve 
kezdték meg az új törvény szerinti munkát, többnyire a korábbi ismereteik alapján. Az 
egységes szemlélet és szakmaiság megteremtésében mindig is nehézséget jelentett az, 
hogy már a szabályozás (az új jogszabály) is magán viselte a nyugdíjigazgatás alapeljá-
rását (ügyintéző/revizor – döntésnél „kettős oké”), az orvosszakértésben az egészség-
károsodás elsődlegességét a foglalkoztatás-szempontú megközelítéssel szemben, a 
munkába helyezés során a munkaügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hiányokat (nincs 
idő és szakértő a mentorálásra). Tovább nehezítette a helyzetet az is, hogy a legtöbb 
helyen nem volt lehetőség egy épületbe költöztetni a három szakterületről érkezőket, 
így nehezen, vagy nem valósulhatott meg az az elvárás, hogy az ügyfél egy helyen kap-
jon meg mindent. Az ellátás megállapításánál pedig az ügyfelek nem értették, miért 
nem a szolgálati időt veszik fi gyelembe, ami többségüknél hosszabb időtartamú, vagy 
mi a különbség akkor, ha az egészségbiztosítási időszakot vesszük alapul, ami szintén 
a munkaviszony alapján fi zetett járulék, és „miért nem nyugdíj”, ha a havi ellátás a 
Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságtól érkezik.

A rehabilitációs hatóság a megyei/fővárosi kormányhivatalok feladatkörében teljesen 
új szakterületi egységként jött létre, ahol eddig ismeretlen feladatok is megjelentek, 
mint pl. orvosi rendelők engedélyezése, orvosszakértők kormánytisztviselői státuszba 
kerülése, az „átfordult” ellátások új megnevezésének ismerete, az egészségkárosodáshoz 
kapcsolódó orvosszakértői feladatok, a fogyatékossági támogatás, a magasabb összegű 
családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges orvosszakértői vélemény, a hozzátarto-
zói nyugellátásokhoz, a parkolási igazolványok megállapításához vagy a gépjárműadó 
kedvezményhez, a felsőoktatási intézményekben igénybe vehető fogyatékossághoz 
kapcsolódó kedvezményekhez szükséges szakértői feladatok. 

A folyamatosan változó és bővülő szabályozás minden olyan típusú pénzbeli/termé-
szetbeni ellátásban megjelöli a rehabilitációs hatóságot mint orvosszakértői szerv 
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vizsgálatát, amelynek legalább az egyik jogosultsági feltétele, hogy az érintett személy-
nek milyen mértékű az egészségkárosodása, fogyatékossága vagy az egészségi állapota, 
mennyire befolyásolja az állapot/betegség az önellátó képességét, az életvitelét. Az 
ügyfelek kevésbé értették (értik), hogy miért kell más hatóságnál kérelmezni az ellátást 
és megint egy más hatóságnál megjelenni orvosi vizsgálatra. Ma már az ügyek 50-60%-
ában eltérő hatóság/ügyfél/munkáltató megkeresésére adják ki az orvosszakértői véle-
ményeket (szakkérdésként), és több hatóságnál kisebb arányú a megváltozott munka-
képességhez tartozó ellátások megállapításához szükséges komplex minősítés. 

2012 óta a szabályozásban is érvényesül, hogy az egészségkárosodott személyeket 
egy szervezet minősítse. Ez azonban sem az ügyfelek, sem a szakértők számára nem 
egyértelmű előny, ugyanis sem a szabályozás(ok), sem az informatikai szakrendszer 
nem teszi lehetővé, hogy egyetlen komplex, átfogó szakvéleményt adjanak ki a ké-
relmező egészségkárosodásáról, akármilyen ellátást/szolgáltatást is igényel az illető. 
Addig, míg nincs meg ennek a feltétele, a kérelmező akár évenként négyszer-ötször is 
megjelenhet a „bizottságnál”: attól függően, hogy milyen ellátást igényel, mindig más 
szempontok és jogszabályok alapján kerül sor orvosszakértői vizsgálatra, illetve más-
más javaslattal készül el a szakvélemény, attól függően, hogy melyik a megkereső ha-
tóság, és milyen jogszabályon alapul az orvos javaslata. Mivel az államigazgatás reform-
ja az ügyfélközpontúságra épít, fontos lenne az összhang megteremtése a szakértői 
vizsgálatok során.

A rehabilitációs igazgatás szervezeti rendszerét – a közigazgatás integrációs törek-
véseivel összhangban – még három változás érintette az elmúlt időszakban:

– 2015. április 1-től a megyei kormányhivatalok összevont szervezeti egységében 
rehabilitációs osztályaként (Budapest Főváros Kormányhivatalában Főosztályként) 
látták el a munkájukat;

– 2017. január 1-től pedig a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 
hivatalát, Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát első fokon eljáró 
rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szerv-
ként jelöli ki.

– 2017. július 1-től másodfokon rehabilitációs hatáskörben eljáró fővárosi és 6 megyei 
kormányhivatalt (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Csongrád, 
Fejér és Hajdú-Bihar megye) nevesít a jogszabály.2 

2 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 
eljárási szabályokról.

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   50Szocpol szemle_2017-5szám.indd   50 2017.12.10.   22:36:152017.12.10.   22:36:15



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ IGAZGATÁSI FELADATAI 51

2. Az érintett célcsoport a számok tükrében

A rehabilitációs igazgatás munkájában meghatározó tényező, hogy hányan részesülnek 
ellátásban, illetve mennyi az új kérelmezők száma (alapügyek), illetve a felülvizsgálat-
ra hivatalból idézett (soros vizsgálat) vagy állapotrosszabbodást kérő ügyfelek megje-
lenése. 

Különösen érdemes visszatekinteni az ellátásban részesülők számát illetően arra a 
2009–2011-es időszakra, mikor a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer átalakulása 
kapcsán ilyen sajtóinformációkat hallottunk: „Hogyan lettünk 800 ezer rokkantnyugdíjas 
országa? Magyarországon 800 ezerre tehető a rokkantnyugdíjasok száma, míg a feleakkora 
Szlovákiában 70 ezren vannak. Két évtizede nyílt titok, hogy a rokkantnyugdíj államilag biz-
tosított menekülési lehetőség a munkanélküliség elől, esetenként pedig megvásárolható. Hogyan 
duzzadhatott ekkorára a rokkantnyugdíjasok száma? És hogyan vezethetőek vissza a munka-
piacra?”3

A Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi ellátórendszerek, 2006 címmel jelentette 
meg kiadványát, amely az ezredforduló utáni főbb adatokat ismerteti: eszerint 2006-ban 
több mint 800 ezer rokkantnyugdíjas élt Magyarországon.

A lenti táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az új ellátórendszer bevezetésének 
(2012) időpontjában hogyan alakult az ellátást igénybe vevő megváltozott munkaké-
pességű személyek száma:

– míg 2011. januárban még 722 000 fő kapott rokkantsági nyugdíjat, de közülük 
384 000 fő már korbetöltötté vált (53,2%), azaz átemelték a saját jogú öregségi nyugdíj 
kategóriájába, mivel életkora alapján rokkantsága jogán lett öregségi nyugdíjas,

– addig 2012. januárban már 444 014 fővel indult az új ellátórendszer, de az adott 
évben közülük is 41 162 fő korbetöltötté vált. 

Azzal, hogy a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátások kikerültek a társa-
dalombiztosítási nyugdíjrendszerből (bár a KSH az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz-
gatóság adatai alapján a mai napig az „egyéb ellátások” között hozza az adatokat), és 
megtörténtek az átcsoportosítások, az „adattisztítások”, tisztábban látható, mennyien 
is tartoznak ebbe a célcsoportba. Sajnálatos, hogy ezek a „szolíd” adatok már nem elég 
nagy hírértékűek ahhoz, hogy korrekt módon ismertessék őket. 

3 http://inforadio.hu/belfold/2009/03/18/hogyan_lettunk_800_ezer_rokkantnyugdijas_orszaga_es_mi
_a_megoldas-264580/
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1. táblázat. Nyugdíjban és egyéb ellátásban részesülők ellátástípus szerinti megoszlása. 
Forrás: KSH-adatok, 2011. január – 2016. január.4

Ellátás megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ellátottak száma, fő

Megváltozott munkaképes sé gű eknek 
járó ellátások – összesen

722 000 444 014 434 718 418 617 404 880 375 979

E
B
B
Ő
L

korbetöltötté vált rokkantsági 
ellátások

384 000   41 162   48 157   52 186   44 436   52 215

korhatár alatti rokkantsági 
ellátások

338 000 209 264 208 624 198 312 217 625 228 730

rehabilitációs ellátások – 178 112 177 937 161 761 140 658 92 951

A táblázat jól szemlélteti a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátások egyér-
telmű csökkenését. Akik még a foglalkoztathatóság szempontjából aktivizálhatók, azok 
a rehabilitációs ellátásban részesülők, de számuk évről évre jelentősen csökken (2016-
ban 93 ezer fő volt – az összes ellátott 25%-a). Ennek több oka van, de már az ellátások 
megállapításánál is látható az arányok eltolódása a rokkantsági ellátás felé: „a rehabili-
tációs hatóságok 2015-ben 82 424 rokkantsági és 20 140 rehabilitációs ellátásról hoztak 
teljesítő határozatot”.5

A megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásokra (rokkantsági ellátás, rehabi-
litációs ellátás, bányászok egészségkárosodási járadéka), valamint a rokkantsági, a 
baleseti és a kártérítési járadékokra fordított kiadások 2015-ben összesen 327 milliárd 
forintot tettek ki, amit az Egészségbiztosítási Alapból fi nanszíroztak. A megváltozott 
munkaképességűeknek átlagosan 69 399 forintot folyósítottak 2016 első hónapjában, 
1640 forinttal többet, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság egy főnek átlagosan havi 109 318 forint nyugdíjat folyósított.

A KSH-statisztika a szociális ellátások között hozza azoknak az adatait, akik aktív 
korúak ellátásában részesülnek. Akinek a biztosítási idő hiánya miatt elutasították a 
kérelmét, illetve aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, az a 
személy a szociális törvény6 szerint ellátást igényelhet a járási hivataltól. 2016-ban az 

4 Nyugdíjak és egyéb ellátások, KSH-kiadvány
http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij11.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij13.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij14.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij15.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij16.pdf
5 Az adatok forrása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH). A havi jelentések 
összesítéséből származó adat megjelent a KSH Nyugdíjak és egyéb ellátások 2016 című éves kiad-
ványában
6 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  33. §.1
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aktív korúak ellátásában részesített 171 441 fő közül egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásban részesült 18 126 fő, az 1 főre jutó havi átlagos összeg 
26 164 Ft.7 A rehabilitációs hatósági munka gyakorlata alapján (látva az elutasítások 
mennyiségét) rendkívül kevésnek találom ezt a létszámot. Meggyőződésem szerint az 
ügyfelek nincsenek tisztában azzal, hogy egészségkárosodásuk alapján milyen más 
ellátást vehetnek igénybe, és annak milyen feltételei vannak. Ezért fontosnak tartom, 
hogy a rehabilitációs hatóságok a határozat mellett küldjenek az ügyfél részére egy tá-
jékoztatót is a szociális ellátási/szolgáltatási lehetőségekről, a foglalkozási ügyintézők 
által kínált munkahelyekről. 

3. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai 
és azok alapja

Mivel már a Szemlében több cikk is érinti az ellátásokat és a komplex minősítés szabá-
lyait, az ügyfél oldaláról, a rehabilitációs igazgatás szempontjából közelítem meg a 
fenti témakört, azzal a szándékkal, hogy a Szemlét olvasó szociális szakemberek ta-
nácsot adhassanak az ügyfeleknek (az ellátottaknak), illetve ha maguk is érintettek 
valamilyen tartós betegségben, bátran merjenek – keresőtevékenység mellett is – ha-
tósági bizonyítványt kérni egészségkárosodásuk mértékének a megállapításáról.

Hétköznapi értelemben a megváltozott munkaképességű személyek fogalma a munka 
világához kapcsolódik, feltételezi, hogy van (volt) munkaképesség, amely megváltozott. 
Valójában azt a vizsgálati szempontot is takarja, amely az egyént a foglalkoztatható-
ság szempontrendszerén keresztül minősíti, azt vizsgálja, hogyan befolyásolja a több-
nyire tartós betegség, a szervezet károsodása, a fogyatékosság vagy a rokkantság a 
munkavállalást, a munkahely megtartását.

Mint minden más ellátás megállapítása, ez is kérelemre indul (kivéve, ha már van 
ellátása az ügyfélnek). Az eljáráshoz szükséges országosan egységes „Adatlap, Nyilat-
kozat és Orvosi Beutaló” valamennyi Kormányhivatal honlapjáról8 letölthető (a Szo-
ciális Ágazati Portálon is megtalálható lesz). Az Orvosi Beutaló9 4 oldalas nyomtatvá-
nyát a háziorvossal kell kitöltetni (ez a nyomtatvány a háziorvosok által használt 
egészségügyi informatika rendszerben megtalálható, így elektronikusan elérhető). 
Fontos, hogy valamennyi érdemi megbetegedés szerepeljen a kórelőzményben, és a 
keresőképtelenség vagy a munkaképesség-változás minősítéséhez szükséges javaslatát 

7 KSH Jövedelempótló szociális támogatások http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_
fsp010b.html
8 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitaciol-ellatas
9 ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás 
vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
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is írja le az orvos, pontosan töltse ki a nyomtatványt, hogy az orvosszakértőnek minden 
releváns adat rendelkezésére álljon a minősítéshez. Gyakran tapasztaltam, hogy a há-
ziorvosok nehezen, többnapi várakoztatással, pontatlanul (és kelletlenül) töltik ki a 
Beutalót, és mint az ügyfelek jelzik, többször le is beszélik őket a minősítést kérelme-
zéséről („úgyse adják meg”, „nincs is annyi betegsége, ami a rokkantosításhoz kell” stb.). 
Ne tegyék: bízzák ezt a hozzáértő orvosszakértőkre! 

Szükséges csatolni még az utóbbi évek (leginkább a kérelem beadása előtti fél év) alatt 
szerzett orvosi dokumentumokat, leleteket (másolatban). Érdemes tudni azt is, hogy 
2015-től a szakértői szerv a személyes vizsgálatot mellőzheti, és iratok alapján is 
elkészítheti a komplex minősítést, ha „az érintett személy állapota a rendelkezésre álló 
orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan megítélhető”, vagy a rendelkezésé-
re álló szakvéleményben foglaltak szerint az érintett személy állapota végleges, vagy 
azok időbeli hatálya alatt kerül sor az újabb minősítésre. Ez különösen fontos a szociá-
lis intézményben élők esetében (fogyatékos személyeknél, pszichiátria betegeknél jel-
lemzőbb az orvosszakértői minősítés), mikor az intézményi elhelyezés alapját szolgáló 
dokumentumok is rendelkezésre állnak. Mégis azt tapasztalom, hogy nem elég „felsze-
reltek” a kérelmek vagy a hivatalból indított eljárásnál bekért iratok, és a szociális 
szakemberek nem ismerik az eljárást. Főként a felülvizsgálatok során tapasztaltam, 
hogy nincsenek friss orvosi leletek, pedig a kiadott szakvéleményből látható, mikor jár 
le a hatálya, és mikor várható az újabb vizsgálat, mégis mintha meglepődnének az ügy-
felek a kiértesítéskor. Vagy jellemző, hogy azért nem küldenek leleteket, mert „majd 
visszük a vizsgálatra”. Mindezek nehezítik az orvosszakértő munkáját, véleményének 
kialakításában nem tud elég körültekintően eljárni, mivel az egészségkárosodás mér-
tékét alapvetően a beteg kórelőzményéből és a betegségnek a foglalkoztathatóságára, 
az életvitelére gyakorolt hatásából lehet megállapítani. 

Gondnokság alatt állók esetében, a kérelmező (vagy a felülvizsgálatra idézett) személy 
mellett a gondnokot is értesítik a vizsgálat helyéről, napjáról, időpontjáról. A vizsgála-
ton meg kell megjelenni a beidézés időpontjában, mivel annak elmulasztása (elfogad-
ható igazolási kérelem hiányában) az eljárás megszüntetését, felülvizsgálat esetén a 
rokkantsági ellátás megszüntetését vonja maga után. 

Nem kell viszont a felülvizsgálatot elvégezni azoknál a rokkantsági ellátásban ré-
szesülőknél, akiknél az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 
évet nem haladja meg. A rehabilitációs hatóságtól „továbbfolyósító határozatban” kap-
nak erről értesítést, illetve arról, hogy ellátásuk változatlan, de lehetőségük van álla-
potváltozás esetén kezdeményezni a felülvizsgálatot.

A személyes vizsgálat vagy az iratok alapján elkészített szakértői anyagot nevezzük, 
„komplex minősítésnek”, mivel azt 4 tagú szakértői bizottság készíti el. Ez nem azt 
jelenti, hogy négyen lennének bent a rendelőben a beteg vizsgálatakor: az egészségi 
állapot és az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatát a vizsgáló orvos 
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(a bizottsági ügyintézőnek diktálva) végzi el, egy másik helyiségben a szociális szakér-
tő és a foglalkoztatási szakértő vesz fel interjút, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási és 
szociális szempontú vizsgálatát végzik, majd a bizottság elnöke véglegesíti az összefog-
laló szakvéleményt (így tehát 4 fő írja alá).

A komplex minősítés során az egészségi állapot vizsgálata keretében szervrendsze-
renként, betegségcsoportonként kell megállapítani az össz-szervezeti egészségkároso-
dás százalékos mértékét.10 

Ha megállapítják, hogy a kérelmező egészségi állapotának mértéke 60%-os vagy 
kisebb mértékű, akkor az adott személy megváltozott munkaképességűnek tekint-
hető, és be kell sorolni a jogszabályban meghatározott minősítési kategóriába.11 Ezeknek 
a kategóriáknak a jelölését és a besorolásokhoz tartozó minősítést, illetve a jogszabály 
által előírt feltételek megléte esetén az ellátások összegét a melléklet táblázatos formá-
ban tartalmazza.

A meglévő egészségi állapotot úgy kell meghatározni, hogy százból ki kell vonni az 
össz-szervezeti egészségkárosodás mértékét: 100% -ból levonom a betegségeire adott 
százalékos mérték súlyozott átlagát – pl. a rész-egészségkárosodás: szív- és érrendsze-
ri: 30%, pszichiátriai: 15%, neurológiai: 10%, légzőszervi: 10% – az össz-szervezeti 
egészségkárosodás (ÖEK) 54% lesz – a százalékos mértékeket súlyozzák, és nem 
összeadhatók – az egészségi állapota pedig 46%. 

31–50% közötti egészségi állapottal lehet – a foglalkozási és a szociális szakértő 
véleménye alapján 

– C1 kategóriába kerülni, ha tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy
– C2 kategóriába, ha egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható az ügyfél, és 

foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.
Hivatalosan a kérelem beérkezését követő napon kezdődik meg a közigazgatási eljá-

rás. A hatóság „függő hatályú végzésben” értesíti az ügyfelet az ügyszámról, az eljárás 
megindításáról, illetve az ügyintézésre rendelkezésre álló határidőről. Amennyiben a 
hatóság a kérelem beérkezését követő két hónapon belül (maximum 60 nap) nem tud 
döntést hozni, és az eljárást nem szüntette meg, az ügyfél részére 10 000 Ft megfi zeté-
sére köteles.

Ahhoz, hogy az érintett személy a szakértői vizsgálaton megjelenjen, a rehabilitációs 
hatóság a benyújtott kérelem alapján (új kérelmező) vagy a már folyósított ellátás esetén 
rendelkezésre álló komplex minősítés időbeli hatályának lejárta előtt (soros felülvizs-
gálat) vizsgálatra idézi; amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő irat a döntéshez, 

10 7/2012. (II. 14.) NEFMI-rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról.
11 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.)
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hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. Fontos, hogy mindkettő a megjelölt határidőben 
történjen meg. 

A rehabilitációs hatóság az ellátás megállapítása érdekében (a biztosítási idő és a 
kereset miatt) hivatalból megkeresi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), a nyugdíj-
biztosítási szervet és a táppénz igazolása miatt az egészségbiztosítási szervet. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. A rehabilitációs hatóság határozatban hoz döntést 
az ellátás megállapításáról vagy annak elutasításáról. A határozatban szerepel az ellátás 
típusa, összege, az egészségi állapot mértéke, a minősítési csoport, a rehabilitálhatóság, 
a felülvizsgálat ideje (FONTOS: a „Felülvizsgálat csak állapotváltozás esetén szükséges” 
vagy a „Felülvizsgálata nem javasolt” megállapítás azt jelenti, hogy az egészségi állapot 
végleges, azaz nem fogja a rehabilitációs hatóság beidézni az ügyfelet újabb vizsgálatra, 
hacsak ő maga nem kezdeményezi állapotromlás miatt a felülvizsgálatot), a fellebbezés 
lehetősége, az indokolásban a jogszabályi hivatkozások és egy „Biztosítási idő adatlap”, 
amelyből egyértelműen látható, hogy milyen időszakban hány elismert napot (biztosí-
tásban töltött időt) szerzett az ügyfél. A komplex minősítés eredményéről szóló össze-
foglaló vélemény a határozat részét képezi, azzal együtt küldik ki.

Ellátásra való rehabilitációs vagy rokkantsági jogosultságot akkor szerez az ügyfél, 
ha a kérelem benyújtását megelőző 

– 5 éven belül legalább 1095 napon át (3 év); 
– 10 éven belül legalább 2555 napon át (7 év); 
– 15 éven belül legalább 3650 napon át (10 év) biztosított volt.

Ha az ügyfél nem ért egyet a határozatban foglaltakkal, a közléstől számított 15 napon 
belül a másodfokú hatóságnak címzett, de az első fokú hatóság részére írásban benyúj-
tandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell, és nem irányulhat olyan 
új tényre, amelyről a fellebbezőnek a döntés meghozatala előtt már tudomása volt. Ha 
a másodfokú hatóság döntését is vitatja az ügyfél, a határozattal szemben bírósági 
felülvizsgálati eljárást indíthat (Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – mindezek az 
információk a határozat elején olvashatók. Tapasztalatom szerint az ügyfelek leggyak-
rabban az egészségi állapotuk mértékét vitatják – „sokkal betegebb vagyok, mint amit le-
írtak” –, és újabb orvosi vizsgálatot kérnek (a fellebbezések 80%-át ez teszi ki), többsé-
gében ugyanazokat a leleteket is csatolják másodfokra. Megfellebbezni azonban csak a 
közigazgatási hatósági eljárást, a határozatban leírtakat lehet (ott szerepel az egészségi 
állapot minősítése), és nem az orvosi szakvéleményt.

Amennyiben a határozat elutasító döntést tartalmaz (többségében a biztosítási idő 
hiánya miatt), és az ügyfél legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, 
vagy egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem ha-
ladja meg az 50%-os mértéket, egészségkárosodott személynek minősül, és kezdemé-
nyeznie kell a lakóhely szerinti járási hivatalnál (kormányablakban) az egészségkáro-
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sodási támogatás megállapítását. A járási hivatal aktív korúak ellátására való 
jogosultságot állapít meg – egészségkárosodási támogatásként –, ha a kérelmezőnek és 
családjának a megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem 
folytat.12

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény arra is lehető-
séget ad, hogy aki keresőtevékenységet folytat, és nem kíván igénybe venni ellátást, 
„Hatósági bizonyítványt” igényeljen, amelyhez szintén csatolni kell az Orvosi Beutalót 
és a Nyilatkozatot a komplex minősítés elvégzéséről. Még betegségük mellett is egyre 
többen tudnak tovább dolgozni, akár a meglévő munkahelyükön is, így a megváltozott 
munkaképesség minősítését igénylik. Ez jó a munkáltatónak is, mivel rehabilitációs 
hozzájárulást kell fi zetnie, ha az általa foglalkoztatottak létszám a 25 főt meghaladja, 
és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el 
a létszám 5%-át (kötelező foglalkoztatási szint). A hozzájárulás mértéke a tárgyév első 
napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alap-
bér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

Fontos szabály, hogy „[a] komplex minősítés időbeli hatálya azon közigazgatási ha-
tósági eljárást lezáró érdemi döntést követő naptól kezdődik, amely során a komplex 
minősítést elvégezték” – ez különösen a költségvetési támogatást igénybe vevő akkre-
ditált foglalkoztatóknak kell fi gyelembe venniük, mivel a „bevonhatóság” számítása, 
azaz a költségvetési támogatás azokra a megváltozott munkaképességű munkaválla-
lókra vehető igénybe, akiknek hatályos a szakvéleménye (a fogyatékossági támogatásra, 
rokkantsági járadékra, vakok személyi járadékára jogosultak kivételével), és nem töl-
tötték be a saját jogú öregségi nyugdíjkort. A komplex minősítése szerinti megváltozott 
munkaképességű személy rehabilitációs kártyára jogosult, ha a komplex minősítés 
alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1, C1), vagy tartós fog-
lalkozási rehabilitációt igényel (B2, C2). 

Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy aki nem rokkantsági ellátásban részesül 
(hatósági bizonyítványt kért és nem ellátást, vagy rehabilitációs ellátásának idő-
tartama – általában 36 hónap – lejárt, vagy biztosítási idő, esetleg egyéb ok miatt el-
utasították), azt a személyt a rehabilitációs hatóság nem fogja beidézni vizsgálatra. Ha 
letelik a szakvéleményben megjelölt idő, saját magának kell új vizsgálatot kezdemé-
nyeznie, új kérelmezőnek kell tekinteni. Ezt a szabályt kevésbé ismerik a szociális se-
gítők, az ügyfelek, sokszor kérdezik: „mikor fognak már behívni vizsgálatra?” Ha azért 
nem állapítanak meg ellátást, mert nem volt elég a biztosítási idő, de az ügyfélnek 
időközben volt keresőtevékenysége, újra kezdeményezheti az ellátás megállapítását 
(közfoglalkoztatásban fordul elő többször, hogy akár 1-2 évig is dolgoznak, és megszer-
zik a jogosultságot).

12 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
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Jó tudni, hogy mind a két ellátás (a rokkantsági ás a rehabilitációs) mellett is lehet 
keresőtevékenységet folytatni, feltéve, hogy a keresetből származó jövedelme 3 egymást 
követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150%-át (2017-ban bruttó 
191 250 Ft-ot) – ezt nevezik keresetkorlátnak. Ha ezt az összeget a kereset meghaladja, 
az ügyfélnek bejelentési kötelezettsége van, és az ellátást a hatóságnak – a keresőtevé-
kenység folytatása negyedik hónapjának első napjával – meg kell szüntetnie.

4. A rehabilitációs hatóság feladata a foglalkozási 
rehabilitációs ügyintézés 

A rehabilitációs hatóság tevékenysége nem ér véget a komplex minősítéssel és az annak 
alapján hozott hatósági döntéssel, hanem ezt követően kezdődnek a foglalkozási reha-
bilitációs ügyintézési feladatok, amelyek elsődlegesen szolgáltatás jellegűek. 

A foglalkozási rehabilitációs segítségnyújtásnak az a célja, hogy ösztönözze és hoz-
zásegítse a megváltozott munkaképességű személyt ahhoz, hogy megmaradt, fejleszt-
hető képességeivel képes legyen olyan munkavégzésre, amely fontos a rehabilitációjához, 
az önmegvalósításához, a társadalomban való részvételéhez. A foglalkozási rehabilitá-
ció legfontosabb célja a munkába helyezés és a munkahely hosszú távú megtartása. 

A rehabilitáció sikere érdekében a megváltozott munkaképességű személy jogosult 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokra.

A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző feladata eltérő, attól függ, hogy az ügyfél
– rehabilitációs ellátásban részesül-e: ekkor együttműködési kötelezettség áll fenn, 

együttműködésre kötelezett, vagy
– rokkantsági ellátásban részesül-e, ez esetben önkéntesen – saját elhatározása 

alapján – együttműködhet a rehabilitációs hatósággal rehabilitációs szolgáltatást kérő-
ként.

A rehabilitációs hatóságnak foglalkozási rehabilitációs intézkedéseket kell tennie az 
ügyfél munkába helyezése érdekében, a foglalkozási rehabilitációs ügyintéző segítsé-
gével: 

– meghatározni a rehabilitáció konkrét irányát, a szükséges rehabilitációs szolgálta-
tások körét;

– elkészíteni az ügyfél rehabilitációs vagy szolgáltatásnyújtási tervét; 
– biztosítani a rehabilitációhoz szükséges munkaerőpiaci és foglalkozásrehabilitáci-

ós szolgáltatásokat, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a munkaerőpiaci 
információkhoz jutást; 

– szervezni a munkába helyezést, a képzéshez juttatást, a rehabilitációs és egyéb 
tanácsadást, egyénre szóló, speciális szolgáltatásokat biztosítani.
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A feladatok között fontos a munkáltatókkal való kapcsolattartás, a munkaerőigények 
fogadása, a munkaerőpiaci helyzet folyamatos fi gyelemmel kísérése, az állásközvetítés 
vagy állásajánlat, az állásbörzék szervezése, a munkáltatók „érzékenyítése” a célcsoport 
elfogadása és foglalkoztatása iránt. Az akkreditált, költségvetési támogatásban része-
sülő munkáltatók kötelessége a rehabilitációs hatósággal való kapcsolattartás, az üres 
állások bejelentése, a munkaerő-közvetítés igénybevétele, munkavállalónként az egyé-
ni megállapodások jóváhagyása az ügyfelek foglalkoztatása esetén.

5. Összegzés
Tapasztalatom az, hogy sok szociális szakember számára kissé idegen ez a szakterület 
(mert bonyolultnak tartják a minősítést, az eljárást, nem ismerik az igazgatás rendszerét 
– főként 2017. január 1-től nem tudják hová forduljanak – a lakó- vagy a tartózkodási 
hely szerinti megyeszékhelyen lévő járási hivatal, a Fővárosban a III. Kerületi Hivatal 
rehabilitációs hatóságához), pedig megváltozott munkaképességű személyeket talál-
nak a környezetükben, akik segítségre, szakmai tanácsra szorulnak

– mind a szociális intézményben dolgozók, a kollégák között, 
– mind az ellátottak és hozzátartozóik körében,
– mind a maguk érintettsége okán, így ismerniük kell a rehabilitációs igazgatásnak 

legalább az alapjait. Ezért is ilyen részletes ez az írás. 
Most csak a foglalkozási rehabilitáció igazgatási feladatairól írtam, de azt is érdemes 

tudni, hogy mindazokban az élethelyzetekben, ahol egészségkárosodás, fogyatékosság 
következtében a kieső jövedelem miatt valamilyen ellátásra tart igényt az érintett 
személy, hatósági intézkedés keretében szükséges a kérelem indítása, az adott ellátás 
igénylésére vonatkozó jogszabályok alapján a döntés meghozatala. Ezekben az ügyekben 
az eljáró hatóság (pl. családtámogatási szervhez kell benyújtani a fogyatékossági támo-
gatást, az emelt összegű családi pótlék igényt, vagy a nyugdíjbiztosítási szervhez az 
árvaellátási igényt, vagy a járási hivatalhoz a parkolásiigazolvány-igényt stb.) mivel nem 
rendelkezik az egészségkárosodás minősítéséhez szükséges szakértelemmel, megkere-
si az orvosszakértőként eljáró rehabilitációs hatóságot, hogy a szakmai kérdésben 
nyilatkozzon, készítsen szakvéleményt. Ezek az orvosszakértői vélemények is – hason-
lóan az eddig leírtakhoz – személyes vizsgálat során vagy irat alapján készülnek el, és 
visszaküldik őket a megkereső hatóságnak.
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Melléklet. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak összegei 2017-ben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § alapján a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megálla-
pított rehabilitációs javaslattól függően kétfélék lehetnek, azonban az ellátás számí-
tásának alapját képező, ún. alapösszeg, a 96 010 Ft azonos.

a) rehabilitációs ellátás b) rokkantsági ellátás
↓
A rehabilitációs és rokkantsági ellátások összegei

Az ellátás összege 
a havi átlagjövede-
lem Ft/hó %-ában 

Az ellátás 
minimuma 

% = Ft

Az ellátás 
 maximuma 
% = Ft/hó

R
eh

ab
il

it
ác

ió
s 

el
lá

tá
s

Egészségi állapot 51–60%, foglalkoz-
tathatósága rehabilitációval helyreál-
lítható (B1)

35%-a
Az alapösszeg 
30%-a =
28 805 Ft

Az alapösszeg 
40%-a =
38 405 Ft

Egészségi állapot 31–50%, tartós fog-
lalkozási rehabilitációt igényel (C1)

45%-a
Az alapösszeg 
40%-a = 
38 405 Ft

Az alapösszeg 
50%-a = 
48 005 Ft

R
ok

ka
nt

sá
gi

 e
ll

át
ás

Egészségi állapot 51–60%, egészségi 
ál lapota alapján foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható, azon-
ban  a komplex minősítés szakmai 
szabá lyairól szóló rendeletben megha-
tározott egyéb körülményei miatt fog-
lalkozási rehabilitációja nem javasolt 
(B2)

40%-a
Az alapösszeg 
30%-a = 
28 805 Ft

Az alapösszeg 
45%-a = 
43 205 Ft

Egészségi állapot 31–50%, egészségi 
állapota alapján tartós foglalkozási re-
habilitációt igényel, azonban a komplex 
minősítés szakmai szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott egyéb kö-
rülményei miatt foglalkozási rehabili-
tációja nem javasolt (C2)

60%-a
Az alapösszeg 
45%-a = 
43 205 Ft

Az alapösszeg 
150 %-a = 
144 015 Ft

Egészségi állapot 1–30%, kizárólag fo-
lyamatos támogatással foglalkoztatha-
tó (D)

65%-a
Az alapösszeg 
50%-a = 
48 005 Ft

Az alapösszeg 
150%-a = 
144 015 Ft

Egészségi állapot 1–30%, egészségká-
rosodása jelentős, és önellátásra nem 
vagy csak segítséggel képes (E)

70%-a
Az alapösszeg 
55%-a =
52 805 Ft

Az alapösszeg 
50%-a = 
144 015 Ft
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Matécsa Tibor

MUNKÁBAN A REHABILITÁCIÓS 
MENTOR ÉS TANÁCSADÓ
Gyakorlati feladatok és az új belépôk támogatása, 
a  beilleszkedés segítése

Hazánkban a KSH adatai alapján a 2015-ben vizsgált 19–64 éves népesség 11,3%-a, 
681 ezer fő minősült megváltozott munkaképességűnek, ami meglehetősen magas 
arány, és lényegében azonos volt az előző felvételben mérttel, ami 2011-ben 11,5% volt 
(forrás: KSH).

Közülük több mint harmincezer fő számára több mint háromszáz akkreditált foglal-
koztató biztosít munkalehetőséget. A foglalkozási rehabilitációt végző akkreditált cégek 
a tevékenységüket költségvetési támogatással, jogszabályi előírások alapján végzik. A 
foglalkozási rehabilitációra a jelenleg hatályban lévő jogszabályok közül a 327/2012.(XI. 
16.) Korm. rendelet tartalmaz részletes szabályozást. 

A munkaerőpiacon és a gazdaságban napjainkban végbemenő változások már érzé-
kelhetőek a foglalkozási rehabilitációt megvalósító akkreditált foglalkoztatók életében 
is. Az elsődleges munkaerőpiac kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket kínál, emiatt az 
akkreditált foglalkoztatók azon dolgozói körében, akik megfelelő kompetenciákkal, 
kellő fi zikai terhelhetőséggel és mobilitási képességgel rendelkeznek, érezhető az el-
sődleges munkaerőpiac munkaerő-elszívó hatása. Az egyes térségekben és egyes tevé-
kenységi körökben jelentkező munkaerőhiány miatt ezek a folyamatok a jövőben vél-
hetően felerősödnek. Hosszú út, kellő motiváció, kitartás és munkatapasztalat kell 
ahhoz, hogy a védett környezetből kikerülve a megváltozott munkaképességű személy 
megfeleljen az elsődleges munkaerőpiac által támasztott elvárásoknak. Nagyon sok 
múlik azon, hogy a védett környezetbe bekerülve, a munkaviszony kezdetén hogyan 
sikerül beilleszteni a megváltozott munkaképességű személyeket. Ha ez a folyamat 
sikeresnek bizonyul, akkor biztonsággal építhető rá a foglalkozási rehabilitáció többi 
olyan eleme, amelyen végigvezetve valóban realitás lehet a célcsoport egy részénél az 
elsődleges munkaerőpiacra való kilépés. 

Az elsődleges munkaerőpiacon végbemenő pozitív változások sem biztosítják a védett 
környezetből történő kilépést az alacsony kompetenciájú, fi zikailag nem terhelhető, 
munkajogi szempontból védett korúnak minősülő, megváltozott munkaképességű fo-
gyatékkal élő személyek számára. E munkavállalói csoport munkaerőpiaci szempontból 
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A foglalkoztatási rehabilitáció jellemző-
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en a kis településeken valósul meg, távol a nagyobb városoktól. Az elsődleges munka-
erőpiacon végbemenő pozitív hatások itt jelenleg még nem érzékelhetőek. A célcsoport 
jellemzője a mobilitási képesség hiánya, ami miatt arra kell reálisan számítani, hogy a 
felsorolt ismérvek, paraméterek miatt az ő foglalkoztatásuk hosszú távon kizárólag 
védett környezetben oldható meg.

A szakmai anyagban a „Pro-Team” Nonprofi t Kft.-nél kialakult beilleszkedést segí-
tő folyamatokat kívánom bemutatni, a teljesség igénye nélkül. A társaság – a jogelőd 
társaságok működését is fi gyelembe véve – 1996-tól működik, és 2001-től valósít meg 
foglalkozási rehabilitációt. Több mint 60 telephelyen 1800–1900 fő közötti megvál-
tozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat. A foglalkoztatottak létszámát 
tekintve jelenleg Magyarország legnagyobb létszámú akkreditált foglalkoztatói közé 
tartozik. A társaság küldetésének mottója: „A befogadó társadalom alapja a diszkri-
minációmentességgel párosuló pozitív cselekvés.”

A foglalkozási rehabilitáció meghatározása, fogalma
A foglalkozási rehabilitáció a komplex rehabilitáció egyik eleme. Célja a tartósan aka-
dályozott emberek munkaerőpiaci integrációját elősegítő feltételek megteremtése, hogy 
az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra, ér-
dekeltek legyenek a munkavállalásban, másfelől a munkáltatók befogadóvá váljanak a 
fogyatékos emberek iránt. Növekedjék a fogyatékos emberek között a foglalkoztatottak, 
mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya (forrás: http://fszk.
hu/).

A társaság célja
A társaság társasági szerződésben rögzített célja az elsősorban hátrányos helyzetű 
térségekben élő, megváltozott munkaképességű, egészségkárosodással, fogyatékosság-
gal élő személyek rehabilitációs célú foglalkoztatása. A társaság a rehabilitációs foglal-
koztatást az egyén állapotához, képességeihez igazodva átmeneti vagy tartós jelleggel 
biztosítja. A rehabilitációs javaslatok alapján közreműködik a foglalkoztathatósági 
képességek javításában. A foglalkoztatást akadályozó tényezők feltárása érdekében 
biztosítja a segítő szolgáltatások igénybevételét. Kapcsolatot tart a rehabilitációs fog-
lalkoztatást elősegítő szervezetekkel. A társadalmi hátrányok csökkentése érdekében 
az érintett társadalmi réteg részére képzéseket szervez, információgyűjtéssel és -nyúj-
tással támogatja az önálló életvitelüket. 

A „Pro-Team” Nonprofi t Kft.-nél a foglalkozási rehabilitáció szakmai program alapján 
történik. A foglalkozási rehabilitációs szakmai program összhangban áll a társaság 
alapvető céljával és a hatályos jogi szabályozással, és a 327/2012.(XI. 16.) 9 Korm. ren-
delet szempontjai alapján készült el. 
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A munkaerő-felvétel folyamata 
A megváltozott munkaképességű, egészségkárosodással, fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatása a társaság humán stratégiája is. Emiatt az elsődleges munkaerőpiacon 
alkalmazott ún. többkörös állásinterjút társaságunknál – bizonyos kulcspozíciójú mun-
kaköröket leszámítva – nem alkalmazzuk. Az alapvető célkitűzés megvalósítása érdeké-
ben minden olyan megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő személynek munkale-
hetőséget biztosítunk a telephelyeinken, aki foglalkozási rehabilitáció szempontjából 
megváltozott munkaképességű személynek minősül, és munkára motivált. 

Társaságunknál a foglalkozási rehabilitáció, a tényleges munkavégzés több mint 
hatvan telephelyen történik. A munkaerő-felvétel a telephelyvezetők hatáskörébe 
tartozik. A munkaerő-felvétel során a telephelyvezető tart felvételi elbeszélgetést (ál-
lásinterjút), vizsgálja a munkára jelentkező kompetenciáit, korábbi munkatapasztala-
tait, bemutatja a telephelyen biztosítható munkaköröket. Amennyiben az állásinterjú 
sikeres, és a munkára jelentkező vállalja a felajánlott munkakör betöltését, úgy a felvé-
tele megtörténik, elindul a munkaerőigény benyújtása, a foglalkozási szakorvosi vizs-
gálat. Ezek után a munkaviszony létrejön. A társaságnál a rehabilitációs mentor és a 
rehabilitációs tanácsadó a munkaerő-felvételben nem vesz részt, ők a munkaviszony 
létesítését követően találkoznak az új munkavállalóval. A kialakult gyakorlat alapján a 
rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor szervezi és irányítja az új telephely 
nyitását megelőző munkaerő-toborzást, ők interjúztatnak, és ők veszik fel a munkavál-
lalókat. A társaság a munkaerőigényét munkaerőigény-bejelentéssel jelzi a Kormányhi-
vatalok megyeszékhely szerinti járási hivatalainál a rehabilitációs hatóságoknak, ezt 
olykor hirdetés, toborzás, munkaerő-közvetítés vagy állásbörze előzi meg. 

A munkaerő beilleszkedésének támogatása, szocializáció
A foglalkozási rehabilitáció megvalósításához szükséges humánerőforrás a foglalkozta-
tás környezetében 2017-ben megfelelő létszámban rendelkezésre állt. A humánerőforrás 
pótlása során telephelyeink környezetében azonban már azt is tapasztaljuk, hogy igen 
alacsony kompetenciákkal rendelkező, munkára nem kellően vagy egyáltalán nem moti-
vált megváltozott munkaképességű személyek élnek. A társaság alapvető célkitűzése és a 
foglalkoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az igen alacsony kompetenciákkal 
rendelkező személyeket is alkalmazzuk, igyekszünk számukra képességeiknek megfelelő 
munkaköröket biztosítani. A munkaerőpiacon rendelkezésre álló és felvett megváltozott 
munkaképességű munkavállalók átlagéletkora 50 év felett van, kompetenciáik igen ala-
csonyak, hosszú évek óta inaktívak voltak, vagy már nem piacképes a szakképzettségük. 
A hátrányos helyzetű munkavállalói csoport esetében igen nagy jelentőségű a beilleszke-
dési folyamat támogatása, amely hosszú távon a munkában tartást, a tartós foglalkozta-
tást alapozza meg. A beilleszkedési folyamatokat a konkrét munkakörre történő felkészí-
tés mellett humán- és munkaerőpiaci szolgáltatásokkal is segítjük.
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A beilleszkedés folyamata, támogatása 
A beilleszkedés segítésének folyamata során még mindig jelentős szerepe van a telep-
helyvezetőnek, rajta kívül a rehabilitációs mentor is támogatja a munkába állást köve-
tő beilleszkedési folyamatokat. 

A munkahelyi vezető feladata elsődlegesen a munkafelvétel előkészítése, további 
információs beszélgetések, személyes kontaktus teremtése, a munkatársakkal való 
megismertetés, a szakmai bevezetés. E tevékenység a valóságban a következőkben 
nyilvánul meg: a munkahelyi szabályok, szokások ismertetése, a munkaügyi okmányok 
átadása, a munkaidő-beosztás ismertetése, a munkaközi szünet időpontjának közlése, 
a munkaköri leírás átadása, a munkaköri feladatok ismertetése, a munkaköri feladatok 
ellátásának, betanításának saját vagy kijelölt személy általi támogatása, munkavédelmi 
és tűzvédelmi oktatás. 

A munkahelyi vezető és a rehabilitációs mentor folyamatos kapcsolatban állnak, és 
informálják egymást. A munkahelyi vezető információi alapján a rehabilitációs mentor 
az ún. első interjú, a kompetenciamérés során a munkahelyi vezető információit is 
fi gyelembe véve kezdi meg a beilleszkedés támogatását, a szolgáltatások nyújtását az új 
munkavállalónak. A munkahelyi vezető hatásköre az informális beszélgetéseken túl az 
is, hogy a foglalkozási rehabilitáció alapját képező gyártási, termelési, szolgáltatási 
folyamatokra, összességében a munkafolyamatokra az új dolgozót vagy személyesen, 
vagy egy kijelölt dolgozó közreműködésével betanítsa. A rehabilitációs személyzet fel-
adata ebben az időszakban a tájékoztatás, az ismerkedés, az információgyűjtés, az első 
interjú, a segítő beszélgetés, a kompetenciamérés. 

A rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó 
feladata

A rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó által ellátandó feladatokat a 
327/2012.XI.16.) Korm. rendelet tételesen rögzíti. A rehabilitációs tanácsadó elkészíti a 
személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan fi gyelemmel kísér és értékel. Gon-
doskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről. 
Gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel 
való kapcsolattartásról. Rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen. Kapcsolatot tart a fő-
városi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: rehabilitációs hatóság). A rehabili-
tációs mentor beilleszkedési folyamatokhoz kapcsolódó feladatai: a rehabilitációs tanács-
adóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló 
közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek fi gyelembevé-
telével elősegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását. Kapcsolatot tart 
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a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával. 
Elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését azok 
felmérése után. Tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szo-
ciális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcso-
latban. Megválasztja a megfelelő oktatási módszereket, részt vesz a személyes rehabili-
tációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában. 

A beilleszkedés segítésének rehabilitációs mentor / rehabilitációs tanácsadó által ellátandó elemei
Foglalkozási rehabilitációra vonatkozó információk, tájékoztatás a foglalkoztatás cél-
járól. Kompetencia és motiváció mérése adatlap használatával. Első interjú. Kompeten-
ciamérések. Személyes rehabilitációs terv készítése, foglalkozási rehabilitációs és szo-
ciális rehabilitációs szükségletek meghatározása. Személyiségfejlesztés, humán és 
munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása. 

Tájékoztatás a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos kérdésekben
A munkába lépést követően a munkavállaló rehabilitációs tanácsadás keretében tájé-
koztatást kap a foglalkoztatás céljáról (tartós foglalkoztatás, tranzitfoglalkoztatás), 
tájékoztatást kap alapvető munkaügyi kérdésekről (a munkaszerződés tartalmi elemei, 
a munkakör, az ott ellátandó feladatok, a munkaidő, a szabadság, a pótszabadság). 
Tájékoztatást kap a foglalkozási rehabilitációt segítő, igénybe vehető humán és mun-
kaerőpiaci szolgáltatásokról, azok céljáról, elérhetőségéről. A rehabilitációs tanácsadás 
során a munkavállaló kap egy adatlapot, ennek kitöltésével olyan információkat, ada-
tokat kérünk, amelyek a motivációira és kompetenciáira vonatkoznak. A rehabilitációs 
tanácsadó és mentor számára ez az adatlap olyan elsődleges és másodlagos informáci-
ókat ad a megváltozott munkaképességű munkavállalóról, amely a későbbi együttmű-
ködéshez kitűnő alapot biztosít. 

Társaságunknál az ún. első interjút, a mélyinterjút megelőzően kompetenciafel-
mérés történik. Az adatlapon közölt információkat a mentor/tanácsadó már felhasz-
nálja az első interjú során. A kitöltött adatlap tartalma visszajelzésként is funkcionál, 
már ebből érzékelhető, hogy a kitöltő személynek vannak-e tervei, mi motiválja. Úgy 
ítéljük meg, hogy az első interjú gördülékenyebb, sikeresebb, ha a mentor rendelkezik 
már bizonyos alapvető információkkal. Az adatok ismeretében a mentor könnyebben 
irányítja az interjút. A bizalom könnyebben kialakítható, ha a mentor az alapinformá-
ciókra alapozva kérdésekkel segíti a folyamatot. A kompetenciafelmérésre vonatkozó 
adatlap a „Digitális Életpálya Térkép, Módszertani Útmutató” (Szerzői: Heves Andrea, 
Koppány Judit, Németh Andrea, megjelent: Artemisszió Alapítvány, Budapest, 2009) 
alapján készült. Az adatok felhasználhatóak az első interjú során, de személyes rehabi-
litációs terv készítéséhez vagy a foglalkozást gátló körülmények feltárásához is. Az 
adatgyűjtés a következőkre terjed ki:
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1. Kompetenciák 
A kompetenciamérés célja megállapítani, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik a 
munkavállaló, milyen erőforrásokat tud hasznosítani jelenleg a védett környezetben és 
a későbbiekben a munkaerőpiacon. E folyamat során elsősorban az iskolai végzettségre, 
szakképzettségre, munkatapasztalatokra, a gyakorlati tapasztalatokra kívánunk fóku-
szálni. A kompetenciamérés során az egészségkárosodással betölthető munkakörök 
meghatározása is megtörténik.

2. Kapcsolatháló – kapcsolati tőke
A jól működő, megfelelő családi, baráti, munkahelyi, egyéb közösségi kapcsolatok po-
zitívan hatnak az egyénre, aki így tudatában van annak, hogy nincs egyedül, szükség 
esetén segítséget kérhet, van kire támaszkodnia. A foglalkozási rehabilitáció során a jól 
működő kapcsolatok pozitív hatást gyakorolnak egyes foglalkoztatást gátló körülmények 
megszüntetésére is. A későbbiekben az álláskeresés során szintén nagy jelentősége van 
a jól működő kapcsolati tőkének, mivel a legtöbb állás a munkaerőpiacon nyílt hirdetés 
hiányában személyes kapcsolatokon keresztül talál gazdára. 

3. Önismeret  
Az összes terület átfogó elemzése, feltérképezése erősíti a megváltozott munkaképességű 
munkavállaló önismeretét. A folyamat során a munkavállaló önmagáról alkotott képét 
és a tanácsadó/mentor által alkotott véleményt folyamatosan ütköztetjük, összevetjük. 
A mentor/tanácsadó rámutat arra, hogy a munkavállaló milyen fokú önismerettel ren-
delkezik, hiszen ez egyike a beazonosított kompetenciáknak. A segítő beszélgetések, az 
interjúk folyamata is fejleszti az önismeretet, hiszen az egymásra épülő alkalmak során 
a munkavállaló egyre rendszerezettebben és részletesebben mesél eddigi életéről. Cél a 
kompetenciafelmérés eredményeit felhasználva az önismeret, az önbizalom, az önálló 
életvitel, az önálló érdekérvényesítés fejlesztése annak érdekében, hogy a rendelkezés-
re álló erőforrások/kompetenciák védett környezetben vagy az elsődleges munkaerő-
piacon értékesíthetővé váljanak.

4. Munkatapasztalat
Fontos, hogy az összes munkatapasztalatot feltárjuk, hiszen még viszonylag alacsonyabb 
státuszú munkák esetében is számos olyan kompetenciát szerezhetett vagy mélyíthetett 
el a munkavállaló, amelyet jelenlegi helyzetében jól hasznosíthat. Minden esetben az a 
cél, hogy ne ragadjunk le a munkakör/foglalkozás megnevezésénél, hanem minél telje-
sebb képet kapjunk a tevékenységekről és az azok ellátásához szükséges kompetenci-
ákról. A mentornak/tanácsadónak kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy az egyes 
munkatapasztalatokat összekösse, azaz megtalálja azokat a kapcsolódási pontokat, 
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melyek újra és újra felbukkannak. Az egyes kompetenciák gyakran nem munkakör-spe-
cifi kusak, sőt számos olyan, munkahelyen kívül megszerzett kompetencia van, amely 
a munka területén is jól hasznosítható. 

5. Vállalkozás lehetősége
A foglalkozási rehabilitáció eredményes megvalósításának egyik lehetséges kimenete 
lehet a megváltozott munkaképességű munkavállaló vállalkozóvá válása. Fontos fel-
térképeznünk, van-e a megváltozott munkaképességű munkavállalónak arra motivá-
ciója, hogy vállalkozóvá váljon. Ezek a következők lehetnek: 

– megélhetés (kényszere); 
– innovatív ötletek megvalósításának vágya; 
– személyes kapcsolatok által nyújtott lehetőség; 
– mi hajtja, mi motiválja?
A motiváció mellett a vállalkozási szerepek tisztázása is kulcsfontosságú. Lehet va-

laki egy adott szakterületen kiváló szakember, de ha emellett a vállalkozást nem tudja 
megfelelően menedzselni (vezetés, irányítás, reklám, marketing, kereskedelem stb.), 
annak hosszú távon nincs realitása. A vállalkozóvá válást tanácsadással kell támogatni. 
Azt is célszerű átgondolni, hogy a vállalkozás megindítása milyen hatást fog gyakorol-
ni a közösségi, családi, baráti kapcsolatokra.

6. Szabadidő
A szabadidős tevékenységek feltérképezése nemcsak azért fontos, hogy teljes képet 
kapjunk az egyénről, hanem mert munkaerőpiaci relevanciája is lehet: rejtett tehetsé-
gekre derülhet fény, illetve az egyén motivációról is újabb információkat tudhatunk 
meg. A szabadidős tevékenységek hasonlóak a munkahelyi tevékenységekhez abban, 
hogy elvégzésük számos kompetenciát vesz igénybe, illetve fejleszt. Ezenfelül akár 
munkahelyváltáskor is hasznosíthatóak. Foglalkozási rehabilitáció során a szabadidős 
tevékenység alkalmas lehet a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározására is. 
Munkatapasztalattal nem rendelkezők vagy már nem piacképes szakképesítéssel ren-
delkezők esetében a szabadidős tevékenységek kulcsfontosságúak lehetnek. 

7. Érdeklődési kör
Az érdeklődési kör és a szabadidős tevékenységek nem feltétlenül fedik le egymást, 
hiszen olykor se idő, se pénz nem jut az ilyen elfoglaltságra. Célszerű lehetőséget bizto-
sítani arra, hogy a dolgozó a múltbéli és jelenlegi érdeklődéseiről is beszéljen. Segíthetünk 
neki végiggondolni, hogy az érdeklődési területeit miként kamatoztathatja a munka 
világában. Az is fontos információval szolgál, hogy melyek azok a területek, melyek 
iránt az interjúalany egyáltalán nem érdeklődik. Foglalkozási rehabilitáció vetületében 
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az érdeklődési kör vizsgálata alap lehet a pályatanácsadásra, a pályamódosításra, de a 
foglalkozási rehabilitációs szükségletek vagy a foglalkozási rehabilitáció irányának 
meghatározására, módosítására is. 

8. Önkéntesség
Az önkéntesség egyre inkább teret nyer, hiszen a segítő szándék mellett nem utolsósor-
ban arra is kiváló lehetőség, hogy új információkat szerezzünk, új készségeket sajátítsunk 
el. Az önkéntes tevékenység nem csupán a társadalom számára hasznos, de az önkéntes 
számára is előnyökkel jár, hiszen: 

– fejlesztheti a képességeit; 
– új területeken próbálhatja ki magát; 
– új emberekkel ismerkedhet meg; 
– növeli az önbecsülését; 
– növeli annak az esélyét, hogy a későbbiekben munkát talál; 
– referenciára tesz szert; 
– bebizonyíthatja a rátermettségét; 
– új tapasztalatokat szerezhet;
– az önkéntes munkát a munkáltatók egyre inkább pozitívumként értékelik.

Önkéntes munka végzése esetén a felsorolt ismérvek vizsgálata teljesebb képet ad a 
munkavállalóról, egyes elemek felhasználhatóak a munkaerőpiacra történő kihelyezés-
nél, a rövid és hosszú távú célok meghatározásánál. Alap lehet pályatanácsadásra, pá-
lyamódosításra, de a foglalkozási rehabilitációs szükségletek vagy a foglalkozási reha-
bilitáció irányának meghatározására, módosítására is. 

9. Család
A családban betöltött szerepek is számos felelősségi körrel, feladattal járnak. Első lé-
pésben azonosítsuk be az dolgozó családban betöltött szerepeit és a hozzá tartozó te-
vékenységeket, felelősségi köröket, kompetenciákat. Ritkán gondolunk rá, de a családi 
szerepek sok párhuzamot mutatnak a munkahelyi szerepeinkkel. A családban betöltött 
szerepek (hasonlóan a szabadidős tevékenységekhez) különösen fontosak azoknál a 
személyeknél, akiknek nincs formális munkatapasztalatuk. Ha ezeket a szerepeket és 
a hozzájuk tartozó kompetenciákat tudatosítjuk, ráébreszthetjük a munkavállalót, hogy 
a közhiedelemmel ellentétben többféle értékes tudással rendelkezik, annak ellenére, 
hogy formális tapasztalata nincs a munkaerőpiacon. A szűkebb és tágabb család feltér-
képezése nem csak a kompetenciák szempontjából releváns, hiszen a család esetében a 
támogató háttér megléte, illetve hiánya nagymértékben befolyásolja az egyén munka-
vállalási képességét. Az utóbbi időben egyre gyakrabban szükséges a foglalkozási reha-
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bilitáció során segítő szolgáltatásként a szociális rehabilitáció, a családsegítés, családgon-
dozás. E szolgáltatás közvetett módon sok esetben a foglalkoztatást gátló körülmények 
megszüntetését is célozza. 

10. Barátok
Hasonlóan a családhoz a baráti szerepek, tevékenységek, kompetenciák beazonosításán 
keresztül is eljuthatunk kapcsolódó munkahelyi tevékenységekhez. Az értékek, minták 
itt is fontos szerepet játszanak, hiszen különösen a fi atalok életében a kortárs csoport 
gyakran a legmeghatározóbb tényező. A kapcsolati háló fontos eleme a baráti, ismerősi 
kör: hiánya, túlzott zártsága szintén befolyásolja az elhelyezkedési esélyeket, illetve, a 
munkavállaló személyiségéről is árulkodhat. 

11. Személyes tulajdonságok
A felmérés e része újabb információk nyerésére is alkalmas. Bármi említésre méltó ide 
tartozhat, például személyes tulajdonságok: kezdeményezőkészség, megbízhatóság, 
problémamegoldó készség, lojalitás, pozitív gondolkodás stb. A foglalkozási rehabilitá-
ció, az elsődleges munkaerőpiacra való kihelyezés, a tranzitálás segítése során a pozitív 
tulajdonságok erősítése, tudatosítása a cél a negatív tulajdonságok elnyomása mellett. 

12. Egészség
A megváltozott munkaképességű munkavállaló egészségi állapota különösen fontos a 
foglalkozási rehabilitáció, a munkavégzés szempontjából. A komplex vizsgálat ad választ 
arra, hogy az egészségi állapot, a szociális és a munkaerőpiaci helyzet ismeretében a 
munkavállaló rehabilitálható-e, vagy sem, tranzitfoglalkoztatásra vagy tartós foglal-
koztatásra is alkalmas. Az egyénben az egészségi állapotáról kialakult képet pozitív 
irányba kell befolyásolni. Arra kell ösztönözni, hogy a megmaradt egészségi állapotára 
és annak felhasználására összpontosítson, ne az egészségkárosodásra. Erre koncent-
rálva van esélye a hátrányos helyzetből való kitörésre. Amennyiben ezt a gondolkodás-
módot elfogadja, akkor indul el a siker útján. Az egészségi állapottal, a munkavégző-ké-
pességgel kapcsolatos kérdések az ún. előinterjú során kerülnek részletes 
feltérképezésre. 

13. Jövő
Az erőforrás-, illetve kompetenciafelmérés a jövőkép, a rövid, közép- és hosszú távú 
célok tervezésének alapja. Itt kérdezünk rá arra, hogy milyen jövőbeni tervei, céljai, 
álmai vannak a munkavállalónak. A célmeghatározásnál igen fontos, hogy az realitáson, 
meglévő, vagy fejleszthető kompetenciákon alapuljon és ne „vágyálmokon”, mert ekkor 
van esély a célok, tervek megvalósítására. Célszerű prioritási sorrend felállítása: a szá-
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mos lehetőség közül melyik a vonzóbb? A hozzá vezető úton melyik az első lépés? 
A jövőkép kialakításának részét képezi a képzés, átképzés lehetőségének vizsgálata is. 
A kompetencia-adatlappal a célunk az, hogy egy általános képet kapjunk a munkavál-
lalóról, lássuk azt, hogyan értékeli önmagát. Ez igen nagy segítség az ún. első interjú 
elkészítéséhez, melynek célja a munkavállaló életkörülményeinek, szociális helyzetének 
megismerése.

Elsô interjú, ún. mélyinterjú 
Társaságunknál a rehabilitációs mentor a munkába állást követően elvégzi az első inter-
jút, az ún. mélyinterjút. Ez a kompetencia- és motiváció-adatlap beérkezését követően 
történik, az abban feltüntetett válaszok, adatok felhasználásával. Az első interjú célja 
a munkavállaló életkörülményeinek, szociális helyzetének, személyiségének, motivá-
ciójának megismerése. Az interjú elsősorban a beilleszkedést, a szociális rehabilitációt 
segíti elő, kérdései is elsősorban ilyen jellegűek. Az alábbi kérdésekkel kapcsolatosan 
szeretnénk információkat szerezni:
Élettörténet – gyermekkor, iskoláskor, felnőttkor.

Az egészségi állapot, a mentális állapot kérdésköre
Megváltozott munkaképesség, egészségkárosodás, fogyatékosság kérdésköre. Önértéke-
lés. Az egészségkárosodás mértéke, jellege, a fő betegségdiagnózis, orvosi rehabilitáció 
szükségességével, intenzitásával kapcsolatos információk. Visszatérő betegségek, esetle-
gesen nem diagnosztizált betegségek. Munkavégző képességet befolyásoló kérdések. Az 
egészségkárosodás kialakulásának körülményei, elfogadottsága, a betegségtudat mérté-
ke, kezelhetősége. Az egészségkárosodás foglalkoztatást gátló körülménnyé válhat-e? 
Önellátási képesség, napi feladatok ellátása. Életvezetés, önálló életvitel kérdésköre. 
Kommunikáció kérdésköre. Problémamegoldás, döntési képesség kérdésköre. Fizikai al-
kalmasság, terhelhetőség, szellemi, pszichés terhelhetőség kérdései. Fizikai tevékenység: 
emelés, húzás, tolás, cipelés, huzamos állás, karok, kéz, ujjak használata. Huzamos járás, 
tartós ülőmunka. Mobilitás, akadálymentesítés kérdésköre. E kérdéskörnél vizsgáljuk a 
higiénés állapot (külső megjelenés, ápoltság, tisztaság) és a mentális állapot kérdéskörét 
is (önbizalom, frusztráltság, szorongás, stressz, indulati szabályozás). 

A családi állapot feltérképezése
Családi állapota? Ha kapcsolatban él: házastársa, élettársa dolgozik-e? Ápolásra, gon-
dozásra szoruló családtagok száma. Gyermekeinek száma. Vele egy háztartásban élő 
kiskorú (azaz 18 év alatti) gyerekei közül a bölcsődéskorú, óvodáskorú, iskoláskorú 
gyerekek száma. Gyerekei járnak-e a felsorolt intézményekbe? Vele egy háztartásban 
élő – nem kiskorú, azaz 18 év feletti – más eltartottak száma.
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– Társas kapcsolatok, közösségi kapcsolatok, érzelmi kapcsolatok
Vannak-e a közelben rokonai? Tartja-e a kapcsolatot a szülőkkel, rokonokkal? Milyen 
rendszerességgel? Ki segít, ha gondja van? Milyen viszonyban van a szomszédokkal? 
Társaságba, közösségbe jár-e? Hogyan alakulnak a munkahelyi kapcsolatai? Hol tart a 
beilleszkedése? Érzelemvilág megfelelősége, érzelmi labilitás kérdései, érzelmi kapcso-
latok. Stabilitás szempontjából fontos, hogy kire számíthat a családból vagy az ismeret-
ségi körből, krízishelyzet esetén. 

– Lakáskörülmények
Milyenek a lakhatási körülményei? Milyen típusú lakása van? Milyen jogcímen lakik a 
lakásban? Lakás komfortfokozata. Szobák száma. Van-e fürdőszoba? 

– Szolgáltatások
Van-e kapcsolata jelenleg szociális szolgáltatóval? Igénybe vett szociális szolgáltatások, 
ellátások.

– Jövedelmi viszonyok
Munkaviszonyból és más jogviszonyokból származó. Alkalmi munkavégzésből szárma-
zó. Vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó. Táp-
pénz, gyermekgondozási támogatások. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások. Egyéb jövedelem, 
megjegyzés. 

– Motiváció
Saját helyzet megítélése. Jövőkép. Változás lehetőségének elfogadása. Motivációt segí-
tő, akadályozó tényezők. 

Személyes rehabilitációs terv készítése, szükségletek 
meghatározása, szolgáltatások meghatározása 

A motiváció- és kompetenciafelmérést, valamint az első interjú elkészítését követően 
a beilleszkedés segítésének utolsó időszakában, legkésőbb a próbaidő lejártát követő 
30 napon belül elkészül a személyes rehabilitációs terv. Ennek tartalmát a 327/2012.
(XI. 16.) Korm. rendelet tételesen felsorolja. 

A tervben meghatározásra kerül a pályaterv, a rövid és a hosszú távú célok, a foglal-
kozási rehabilitációs szükségletek, a foglalkozási rehabilitáció iránya, szükség esetén a 
szociális rehabilitációs szükségletek, a felmerült foglalkoztatást gátló körülmények, a 
foglalkoztatást gátló körülmények megszüntetése érdekében tett intézkedések, a sze-
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mélyes rehabilitációs terv megvalósítást szolgáló humán és munkaerőpiaci szolgáltatá-
sok.

A személyes rehabilitációs terv elkészítésével lezárulnak azok a beilleszkedést segítő 
folyamatok, amelyekkel a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó segítette 
a beilleszkedés folyamatát. Ezt követően a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs ta-
nácsadó a személyes rehabilitációs tervben személyre szabottan meghatározott humán 
és munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával segíti a foglalkozási rehabilitáció továb-
bi folyamatait, a személyes rehabilitációs tervben meghatározott rövid és hosszú távú 
cél elérése érdekében.

A foglalkozási rehabilitáció első időszakában mindkét foglalkoztatási formában – 
mind a tartós, mind a tranzitfoglalkoztatottak esetében – a rehabilitációs tanácsadás, 
az életvezetési tanácsadás jellemzően az a szükséges szolgáltatás, amely a rehabilitáci-
ós folyamatokat tovább segíti. Ezt követően, a foglalkozási rehabilitáció második sza-
kaszában a tranzitfoglalkoztatottak és a tranzitálásra motivált tartós foglalkoztatottak 
esetében folyamatosan biztosítunk a már említett két szolgáltatás mellett munkaerő-
piaci információt, álláskeresési tanácsadást és munkaerő-közvetítést. 

Az elkészült személyes rehabilitációs tervek értékelését a rehabilitációs mentor / 
rehabilitációs tanácsadó az érintett munkavállaló bevonásával végi el, évente legalább 
egy alkalommal. A terv értékelése során, ha szükséges, a tervben meghatározott célokat 
módosítják, a terv értékelése során személyre szabottan meghatározzák azokat a humán- 
és munkaerőpiaci szolgáltatásokat, amelyek a foglalkozási rehabilitáció további meg-
valósítását segítik. 

Mindezek a folyamatok rendkívül időigényesek, szakmai szempontból viszont az 
eredményes rehabilitáció, de elsődlegesen a munkahelyi beilleszkedés, a motiváció 
erősítése, és a munkavállaló munkaerőpiacon való megtartása érdekében elkerülhetet-
lenek.

Irodalom
327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoz-

tató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkaválla-
lók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról.

7/2012.(II.14.) NEFMI-rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról.
Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin: A szociális munka elmélete és gyakorlata I., NSZCSI.
Heves Andrea – Koppány Judit – Németh Andrea: Digitális Életpálya Térkép, Budapest, Arte-

misszió Alapítvány, 2009.
Lévai Zoltán – Bauer János: A személyügyi tevékenység gyakorlata, Szókratész Külgazdasági Aka-

démia.
Pro-Team Nonprofi t Kft. foglalkozási rehabilitációs szakmai programja.
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Bolf-Galamb Zsófia

AZ EURÓPAI UNIÓS VERSENYJOGI 
ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK 
A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása 
tükrében

A megváltozott munkaképességű munkavállalók egyes csoportjai még mindig rendkí-
vüli nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacra történő belépés, valamint a benn-
maradás tekintetében. Erre tekintettel az uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy ezen munkavállalók 
számára a foglalkoztatást elősegítő intézkedéseket vezessenek be. Az egyes foglalkoz-
tatási formákhoz igazodó, a foglalkoztatás céljának megfelelő támogatások és egyéb 
ösztönzők kialakításánál az érintett tagállami szervezeteknek, támogatást nyújtóknak 
azonban fi gyelemmel kell lenniük az uniós állami támogatási szabályok által előírt 
keretrendszerre, és ezen belül szükséges rátalálni a legcélravezetőbb megoldásokra.

Állami támogatásnak minősülnek azon intézkedések, támogatások, amelyek teljesí-
tik az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésében 
foglalt valamennyi feltételt. Az első ilyen feltétel az, hogy az intézkedés kedvezménye-
zettje vállalkozás. Uniós állami támogatási értelemben vállalkozás minden olyan piaci 
szereplő, amely tényleges gazdasági tevékenységet fejt ki a belső piacon, függetlenül 
annak jogi státuszától.1 Gazdasági tevékenység bármely, egy adott piacon termékek és 
szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért 
vállalt kockázatot.2 A támogatásnak állami forrásból kell származnia, amelybe többek 
között beletartoznak a központi költségvetésből, az elkülönített állami pénzalapokból, 
a társadalombiztosítási alapokból származó források, a helyi és kisebbségi önkormány-
zatok forrásai, illetve azok az Európai Uniótól származó források is, amelyekre a hazai 
kormányzatnak befolyása van. Az állami támogatásnak olyan gazdasági előnyt kell 
jelentenie a kedvezményezett számára, amilyet azonos fi nanszírozási viszonyok mellett 

1 A Bíróság C-180/98–C-184/98. sz., Pavlov és társai egyesített ügyekben 2000. szeptember 12-én hozott 
ítéletének (ECLI:EU:C:2000:428) 74. pontja; a Bíróság C-222/04. sz., Cassa di Risparmio di Firenze SpA és 
társai-ügyben 2006. január 10-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2006:8) 107. pontja.
2 A Bíróság 118/85. sz., Bizottság kontra Olaszország-ügyben 1987. június 16-án hozott ítéletének 
(ECLI:EU:C:1987:283) 7. pontját; a Bíróság C-35/96. sz., Bizottság kontra Olaszország-ügyben 1998. júni-
us 18-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1998:303) 36. pontja; a Bíróság C-180/98–C-184/98. sz., Pavlov és 
társai egyesített ügyekben 2000. szeptember 12-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2000:428) 75. pontja
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– állami beavatkozás nélkül – a piacon egyébként nem érhetne el. Az állami támogatás-
nak minősülő intézkedés nem terjed ki a gazdaság minden szereplőjére, azaz szelektív, 
így pl. csak egy régióra, egy gazdasági ágazatra, adott vállalkozásokra vagy azok bizonyos 
csoportjaira vonatkozik. Az érintett vállalkozásnak olyan piacon kell tevékenykednie, 
amelyen a vállalkozások között verseny van, vagy lehetne. Az intézkedés hatással van 
a tagállamok közötti kereskedelemre, ami nem lehet pusztán hipotetikus vagy feltéte-
lezésen alapuló. Meg kell tudni állapítani, hogy az intézkedés miért torzítja a versenyt, 
vagy miért fenyeget a verseny torzításával, továbbá azt, hogy az intézkedés előre látha-
tó hatásai alapján az intézkedés a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás-
sal bír.3 Tehát ha ezek közül csak egy feltétel nem teljesül, úgy az intézkedés már nem 
minősül állami támogatásnak.

Az Európai Bíróság a „munkavállaló” uniós jogi értelemben vett fogalmával kapcso-
latos egyik ítéletében4 kimondta, hogy a munka „nem tekinthető valóságos és tényleges 
gazdasági tevékenységnek, ha az csupán eszköze a személyek rehabilitációjának vagy vissza-
illeszkedésének, és az egyes munkavállalók fi zikai és mentális lehetőségei alapján kialakított 
fi zetett alkalmazás célja, hogy ezek a személyek előbb-utóbb visszaszerezzék a rendes foglal-
koztatásban való részvételhez szükséges képességeiket, vagy hogy a lehető legnormálisabb 
életet folytathassák”. Az ítélet szerint azon nemzeti jogszabályok alapján folytatott te-
vékenységek, amelyek munkát biztosítanak annak érdekében, hogy fenntartsák, visz-
szaállítsák vagy növeljék azon magánszemélyek munkaképességét, akik a helyzetükből 
adódó körülmények miatt nem tudnak a foglalkoztatásban normál feltételek között 
részt venni, nem tekinthetők valódi és tényleges gazdasági tevékenységnek, feltéve, ha 
csak eszközei az érintett személyek rehabilitációjának vagy társadalomba való vissza-
illeszkedésének. Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a lengyel Szakmai 
Fejlesztési és Képzési Központok támogatása tárgyában hozott határozatában5 „nem 
állami támogatás”-nak minősítette ezen szervezetek támogatását, mert megállapította, 
hogy az intézmények célja egyértelműen nem gazdasági jellegű. Értékelésekor fi gyelem-
be vette, hogy az intézmények a termékeket és szolgáltatásokat piaci áron értékesítették, 
a tevékenységeiket nem profi tszerzési céllal végezték. Az intézmények minden bevéte-
lét átadták a létesítmény számára, s ez kizárólag a fogyatékossággal élők szakmai, 
szociális és terápiás rehabilitációjára volt fordítható. 

A fentiek alapján azon szervezetek esetében, amelyek elsődleges és alapvető feladata 
a foglalkoztatási rehabilitáció, amely szervezetek az árbevételükből származó eredmé-
nyüket 100%-ban az alapcél szerinti tevékenységükbe forgatják vissza, amelyek jellem-

3 A Törvényszék T-447/93., T-448/93. és T-449/93. sz., AITEC és társai kontra Bizottság egyesített ügyek-
ben 1995. július 6-án hozott ítéletének (ECLI:EU:T:1995:130) 141. pontja
4 344/87. számú, Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie-ügyben 1989. május 31-i hozott ítélet [EBHT 
1989, 01621 o. ] 
5 A Szakmai Fejlesztési és Képzési Központok támogatásáról szóló N 558/2005. sz. bizottsági határozat 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   74Szocpol szemle_2017-5szám.indd   74 2017.12.10.   22:36:172017.12.10.   22:36:17



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

AZ EURÓPAI UNIÓS VERSENYJOGI ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK 75

zően nonprofi t közhasznú tevékenységet folytatnak, és ahol a megváltozott munkaké-
pességűek foglalkoztatása és annak mértéke alapján olyan foglalkoztatási szerkezet 
kerül kialakításra, amely alapvetően nem a piaci viszonyokhoz, hanem a rehabilitációs 
célokhoz igazodik, lehet érvelni amellett, hogy az ügyek valamennyi körülményét fi -
gyelembe véve az ilyen szervezetek ezen tevékenységeire biztosított támogatások nem 
minősülnek állami támogatásnak. 

Szintén nem minősül állami támogatásnak uniós versenyjogi értelemben, amennyi-
ben pl. megváltozott munkaképesség személyhez kapcsolódóan, akár hatásában is 
ágazati, illetve területi/regionális korlátok nélkül az adott személy foglalkoztatása 
esetén valamilyen kedvezményt biztosítanak a foglalkoztató számára. Az olyan általá-
nosan alkalmazandó intézkedések, amelyek nem csak bizonyos vállalkozásokat vagy 
nem csak bizonyos áruk termelését részesítik előnyben, nem tartoznak az EUMSZ 107. 
cikke (1) bekezdésének hatálya alá. Az ítélkezési gyakorlat azonban egyértelművé tette, 
hogy még azok a beavatkozások is, amelyek első látásra általánosan alkalmazandók a 
vállalkozásokra, lehetnek bizonyos mértékben szelektívek, és ennek megfelelően olyan 
intézkedéseknek tekinthetők, amelyeket bizonyos vállalkozások vagy bizonyos áruk 
termelésének előnyben részesítésére alakítottak ki.6

A Bizottság számos határozatában ítélte meg úgy, hogy tekintettel az ügyek sajátos 
körülményeire, az intézkedés tisztán helyi hatással bírt, ezért nem gyakorolt hatást a 
tagállamok közötti kereskedelemre. A Bizottság különösen arról bizonyosodott meg, 
hogy a kedvezményezett az adott tagállamon belül korlátozott területre kiterjedően 
értékesített termékeket, illetve nyújtott szolgáltatásokat, és más tagállamokból való-
színűleg nem vonzott vevőket,7 továbbá, hogy az intézkedésnek előreláthatóan nem 
volt a marginálist meghaladó hatása a határokon átnyúló beruházások vagy letelepedés 
feltételeire.8 Amennyiben tehát a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató szervezetek csak helyi hatással bíró tevékenységet végeznek, akkor a 
számukra biztosított forrás nem minősül állami támogatásnak. Mivel az állami támo-

6 A Bíróság C-256/97. sz. DMTransport-ügyben 1999. június 29-én hozott ítéletének (ECLI:EU:C:1999:332) 
27. pontja; a Törvényszék T-127/99., T-129/99. és T-148/99. sz., Territorio Histórico de Álava – Diputación 
Foral de Álava és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2002. március 6-án hozott ítéletének 
(ECLI:EU:T:2002:59) 149. pontja
7 Pl. a szardíniai helyi múzeumoknak nyújtott N 630/2003 állami támogatásról szóló bizottsági határozat 
(HL C 275., 2005. 11. 8., 3. o.); a Ciprus által a vizuális művészeti és kutatóközpont javára nyújtott SA.34466 
állami támogatásról szóló bizottsági határozat; (HL C 1., 2013 .1. 4., 10. o.); a Görögország által Messarában 
(Kréta) régészeti múzeum építésére nyújtott SA.36581 állami támogatásról szóló bizottsági határozatot 
(HL C 353., 2013. 12. 3., 4. o.); a Cseh Köztársaság által idegenforgalmi infrastruktúrára (NUTS II. délkeleti 
régió) nyújtott SA.35909 (2012/N) állami támogatásról szóló bizottsági határozat (HL C 306., 2013. 10. 
22., 4. o.); a Lengyelország által a Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl javára nyújtott SA.34891 
(2012/N) állami támogatásról szóló bizottsági határozat (HL C 293., 2013. 10. 9., 1. o.).
8 Pl. az Egyesült Királyság által az Isles of Scilly légi összeköttetés javára nyújtott SA.38441 állami 
támogatásról szóló bizottsági határozat (HL C 5., 2015. 1. 9., 4. o.).
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gatás fogalmi elemei konjunktív feltételek, a helyi jelentőségű tevékenység önmagában 
elegendő lehet arra, hogy valami ne minősüljön állami támogatásnak, még ha az adott 
szervezet gazdasági tevékenységet végez is. És ez fordítva is igaz: amennyiben egy 
szervezet határon átnyúló, de nem gazdasági tevékenységet végez, akkor ennek támo-
gatása szintén nem tartozik az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének a hatálya alá.

A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-ei 651/2014/
EU bizottsági rendelet9 (651/2014/EU bizottsági rendelet vagy általános csoportmen-
tességi rendelet) és az azt megelőző csoportmentességi rendeletek is speciális állami 
támogatásnak minősülő támogatási kategóriákat tartalmaztak a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében, ami alapján 
támogatás nyújtására adott értékhatár alatt előzetes Bizottsági engedély nélkül is sor 
kerülhet. 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet preambulumában rögzíti, hogy olyan intézkedé-
seket, amelyek ösztönzőleg hatnak a vállalkozásokra az említett munkavállalói csopor-
tok, különösen a fi atalok foglalkoztatási szintjének emelése érdekében. Mivel a foglal-
koztatási költségek a vállalkozások szokásos működési költségeinek részét képezik, a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás-
nak pozitív hatást kell gyakorolnia az említett munkavállalói csoportok foglalkoztatá-
si szintjére, és nem csupán azon költségek csökkentését kell lehetővé tennie a vállalko-
zások számára, amelyeket egyébként is viselniük kellene. Így az ilyen támogatást akkor 
lehet mentesíteni az előzetes bejelentési kötelezettség alól, ha valószínűsíthető, hogy 
segíti e munkavállalói csoportok munkaerőpiacra való belépését, újbóli bekerülését, 
illetve a munkaerőpiacon maradását. Az általános csoportmentességi rendelet lehetővé 
teszi bérköltség támogatás nyújtását megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatása esetén 75%-os támogatási intenzitással. A támogatás nyújtásának 
előfeltétele, hogy annak ösztönző hatást kell biztosítania, azaz nem nyújtható támoga-
tás, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló felvétele nem eredményezi az 
érintett vállalkozás foglalkoztatottjai számának az előző tizenkét hónap átlagához 
viszonyított nettó növekedését, az érintett álláshelyek megüresedése önkéntes kilépés, 
a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés 
vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás, nem pedig létszámleépítés következ-
tében történhet. Az előírás célja, hogy ne az egészséges munkavállalók lecserélésével 
kerüljön sor új, megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételére. Ez a követel-
mény egyértelműen indokolható és teljesen reális elvárás pl. egy piaci alapon működő 
és a foglalkoztatást a piaci feltételeknek megfelelően, a termelést, szolgáltatásnyújtást 
leginkább piaci módon szervező, a megváltozott munkaképességűeket csak kiegészítő 

9 HL L 187.; 2014. 6. 26.; 1–78. o.
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jelleggel foglalkoztató szervezeteknél. Ugyanakkor ennek a követelménynek a teljesí-
tése a hagyományosan és nagy számban ilyen munkavállalókat foglalkoztató, főtevé-
kenységként foglalkozási rehabilitációt végző vállalkozásoknál meglehetősen problémás, 
különösen a nem tranzitálható munkavállalók foglalkoztatása esetében. A bérköltség- 
támogatás mellett lehetőség van a megváltozott munkaképességű munkavállalók fog-
lalkoztatásához kapcsolódó többletköltségek támogatására is 100%-os támogatási in-
tenzitással. A többletköltség-támogatás kapcsán kialakult gyakorlati tapasztalatok 
alapján tisztázást igényelne, hogy pontosan mi is tekinthető a megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók foglalkoztatásából eredő többletköltségnek, emellett az egyes 
elszámolható költségkategóriák esetében is szükséges volna a jogalkotó részéről az uniós 
szabályozás egyértelműsítése, részletesebb kifejtése, bizonyos esetekben a költségek 
körének bővítése.

Az általános érdekű szolgáltatások európai minőségi keretrendszeréről szóló bizott-
sági közlemény10 szerint az általános gazdasági érdekű szolgáltatások „olyan közjavak 
létrejöttét eredményező gazdasági tevékenységek”, amelyeket állami beavatkozás nélkül a 
piaci erők önmagukban nem hoznának létre, vagy a minőségre, biztonságra, megfi zet-
hetőségre, egyenlő elbánásra és egyetemes hozzáférésre vonatkozó feltételektől a tag-
állami hatóságok megítélése szerint eltérő módon nyújtanak vagy nyújtanának a piacon. 
Ha a szolgáltatás már elérhető a piacon, de az valamilyen okból nem kielégítő feltételek 
mellett, többek között alacsony színvonalon vagy túl magas áron vehető csak igénybe, 
akkor a piac által nem vállalt feltételek mellett történő biztosítását a hatóságok közér-
dekből általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak (közszolgáltatásnak) minősíthetik.11 

Léteznek olyan, kifejezetten a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglal-
koztatása céljából létrehozott, ilyen munkavállalókat többségében (akár 70–90%-ban 
is) foglalkoztató szervezetek, amelyeknek az alapcél szerinti elsődleges tevékenységük 
a rehabilitációs foglalkoztatás. Az ilyen munkáltatók csak másodlagosan végeznek 
gazdasági jellegű tevékenységet, amely nélkül nem lehetséges a munkajogi szabályoknak 
megfeleltethető tényleges, azaz érdemi munkavégzés, illetve ezen keresztül a foglalko-
zási rehabilitáció, melynek legfőbb célja, hogy a munkaerőpiacon értékelhető munka-
tapasztalatot és kompetenciát biztosítson munkavállalóknak. Ezen szervezetek jellem-
zően nonprofi t, közhasznú tevékenységet végeznek, ami az alapcélok között egy szűkebb 
kategóriát jelent. Olyan tevékenységeket, melyeket a szervezet egy tágabb közösség 
érdekében végez, ezzel is hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez. A szervezetek az árbevételükből származó eredményüket kötelesek 
100%-ban az alapcél szerinti tevékenységükbe visszaforgatni. Megfontolandó ezen 
rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységeknek a tagállamok általi közszolgáltatásként 

10 COM/2011/0900 végleges, 2011. 12. 20.
11 C-205/99. számú Analir-ügyben 2001. február 20-án hozott ítélet [EBHT 2001., I-1271. o.] 
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való kezelése azzal, hogy a közszolgáltatássá minősítéshez mindenképpen szükséges 
olyan objektív feltételek rögzítése, mint pl. a megváltozott munkaképességű munka-
vállalók adott vállalkozáson belül elvárt foglalkoztatási arányának meghatározása (olyan 
mértékű foglalkoztatási arányszám szükséges, ami már egyértelműen átalakítja a fog-
lalkoztatási szerkezetet, és amit a piac adott feltételekkel már nem lenne hajlandó 
biztosítani), a foglalkoztatáshoz kapcsolódó rehabilitációs feladatok és elvárások rög-
zítése, az érintett megváltozott munkaképességű személyek körének meghatározása 
(pl. nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható munkavállalók). A tagállamok diszk-
recionális jogkörrel rendelkeznek a tekintetben, hogy a nyilvánvaló hibákat kivéve mit 
tekintenek közszolgáltatásnak, s ezen feltételrendszert – a jogbiztonság érdekében – 
célszerű lehet a Bizottsággal előzetesen egyeztetni. 

Az ilyen jellegű foglalkoztatáshoz közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában 
lenne támogatás nyújtható, amelyhez a közszolgáltatási feladattal az adott közszolgál-
tatót megbízási aktus formájában (pl. jogszabály / közszolgáltatási szerződés) meg kell 
bízni. A közszolgáltatásért járó ellentételezés mértékét úgy kell meghatározni, hogy az 
ellentételezés egyetlen esetben se haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek vég-
rehajtása során felmerült indokolt költségekre és elért bevételre gyakorolt nettó pénz-
ügyi hatás fedezéséhez szükséges összeget, fi gyelembe véve az ezzel kapcsolatosan a 
közszolgáltató által megtartott bevételeket, valamint egy észszerű nyereséget. Indokolt 
költségnek minősülnek a közszolgáltatónál a közszolgáltatás ellátása érdekében szük-
séges kapacitások mértékéig felmerült, megfelelően alátámasztott és az iparági átlagot 
nem meghaladó költségek. Az uniós jogszabályok, a közszolgáltatási szerződés, az uniós 
és hazai joggyakorlat alapján a megrendelt közszolgáltatás érdekében számvitelileg 
elszámolt költség és ráfordítás nem jelenti automatikusan a felmerülés indokoltságát, 
s a fi nanszírozási igény tekintetében csak akkor vehető fi gyelembe és válik indokolttá, 
ha az máshonnan nem térül meg, továbbá a közszolgáltatás teljesítéséhez ténylegesen 
szükséges és elkerülhetetlen a megbízási aktusban szabályozott előzetes feltételrendszer 
alapján. A közszolgáltatási feladatok ellátásához a megrendelő hatékonysági ösztönző-
ket (pl. a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó gazdasági mutatószámok betartása, 
javítása) írhat elő. A közszolgáltatások fi nanszírozása során is fi gyelembe lehet és kell 
venni a költségvetési korlátokat, a megbízási aktusban kialakított fi nanszírozási és 
feladatellátási keretek meghatározásával. Közszolgáltatásért járó ellentételezés nyúj-
tására – amennyiben az állami támogatásnak minősül – előzetes bizottsági jóváhagyás 
nélkül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai, 2012/21/EU bizottsági határozat12 (Hatá-

12 HL L 7.; 2012. 1. 11.; 3–10. o.
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rozat) alapján van lehetőség. A Határozat (11) preambulumbekezdése és 2. cikk c) pont-
ja a szociális szükségleteket kielégítő közszolgáltatások (pl. a munkaerőpiacra való 
belépés és visszatérés, a sérülékeny társadalmi csoportok gondozása és társadalmi 
befogadása) nyújtásának ellentételezését a Határozat hatálya alá sorolja. A tagállamok 
a 2. cikk (1) bekezdés c) pontjának hatályán belül részletesebben is meghatározhatják 
a megbízási aktusban a közszolgáltatásnak minősülő szolgáltatások jellegét, feltételeit 
és a szolgáltatások jogosultjait. Amennyiben egy adott szociális szolgáltatásra nem 
terjed ki a 2. cikk (1) bekezdés c) pontjának meghatározása, a közszolgáltatási ellenté-
telezés akkor is a Határozat hatálya alá tartozhat a 2. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, 
feltéve, hogy annak mértéke nem haladja meg az évi 15 millió eurónak megfelelő forint-
összeget. A Határozat hatálya alá nem tartozó közszolgáltatásért járó ellentételezések 
a Bizottság előzetes jóváhagyásához kötöttek. Azok értékelését a Bizottság a közszol-
gáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós 
keretszabály13 rendelkezései alapján végzi el. Ebben az esetben a hatékonysági ösztön-
zők előírása kötelező. 

Az uniós állami támogatási szabályok tehát jelenleg is biztosítanak alternatív lehe-
tőségeket a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ösztönzésé-
re, ahhoz azonban, hogy az adott foglalkoztatási célnak leginkább megfelelő támoga-
tási intézkedések születhessenek, szükséges lehet az Európai Bizottsággal egyeztetve 
a nem gazdasági tevékenységnek és nem állami támogatásnak minősülő ilyen típusú 
konstrukciók körének egyértelmű behatárolása és ennek rögzítése a szabályozásban (pl. 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének [1] bekezdésében említett 
állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény;14 csoportmentességi rendelet 
premabulum), az általános csoportmentességi rendelet bizonyos feltételeinek további 
tisztázása és átalakítása (nettó létszámnövekedésre, elszámolható költségekre vonat-
kozó szabályok stb.), illetve a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában rejlő 
támogatási lehetőségek nagyobb mértékű kihasználása. 

13 HL C 8.; 2012. 1. 11.; 15–22. o.
14 HL C262.; 2016. 7. 19.; 1. o.
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• Szellő János
Emberséggel, türelemmel…  .............................................................................................  90

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   80Szocpol szemle_2017-5szám.indd   80 2017.12.10.   22:36:182017.12.10.   22:36:18



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

81SZEMÉLYKÖZPONTÚSÁG ÉS RENDSZERSZEMLÉLET

 Kovács Gábor 

SZEMÉLYKÖZPONTÚSÁG 
ÉS RENDSZERSZEMLÉLET
Egy angliai faluban, a Camphill mozgalomhoz tartozó kis településen töltöttem néhány 
hetet 1993 nyarán. Immár 24 év távlatából gondolhatok vissza erre az időszakra, meg-
állapítva, hogy számomra az itt szerzett élmények mindvégig meghatározóak maradtak. 
Itt az egyes családok köré épülő közösségekben élő sérült társaink emberi méltóságuk-
nak megfelelő világban élnek. A munka mindenki számára az élet szerves része. Magas 
szintű közösség- és munkaszervezés mellett nagy körültekintéssel foglalkoztunk sérült 
társainkkal, akikkel együtt dolgoztunk a farmokon, az üzemekben. Az egyetem befe-
jezését követően már az üzleti világban dolgoztam, és éppen 20 éve annak, hogy felké-
rést kaptam HR-vezetői pozícióra egy rehabilitációs nagyvállalathoz. A magyar mun-
kaerőpiac a kilencvenes években meglehetősen rossz állapotban volt. Ebben az 
időszakban egyre nagyobb szerepet kaptak azok a vállalkozások, amelyek a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatását végezték. Mivel ezeknek a szervezeteknek 
a sajátosságait és funkcióját Balogh Zoltán jóval alaposabban kifejti, csupán néhány 
vonásukra utalok, amelyek számomra olykor sok töprengést, de egyszersmind szép 
feladatokat is biztosítottak. Az állami nagyvállalatok bezárásával tömegesen szűntek 
meg azok a munkahelyek, amelyek alkalmasak voltak a munkájuk során balesetet vagy 
egészségkárosodást szenvedett dolgozók foglalkoztatására. A kilencvenes évek második 
felére aztán összetettebb viszonyokkal szembesültünk, ugyanis az újonnan létrejött 
vállalkozások közül sok szintén tönkrement, leépített, illetve a külföldi munkáltatók 

Foglalkoztatási és munkaerőpiaci programok kialakítása és 
megvalósítása fűződik a nevéhez. Hazai és nemzetközi válla-
latoknál HR-vezetői és vállalatigazgatói pozíciókat töltött be, 
valamint államigazgatási, szakpolitikai vezetőként, főosztály-
vezetőként a foglalkozási rehabilitáció irányítója volt külön-
böző minisztériumokban. Korábbi tevékenysége elsősorban 
a megváltozott munkaképességű emberekre irányult, az utób-
bi években a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci in-
tegrációját és társadalmi vállalkozások fejlesztését végzi a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. 
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sem oldották meg a fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodott emberek foglalkoz-
tatását. Az állam egyszerre két eszközzel próbálta megelőzni a még aktív korú emberek 
egzisztenciális lecsúszását: egyrészt könnyű utat biztosított a különböző rokkantsági 
ellátások megszerzése felé, másrészt nagyvonalúan támogatta a védett munkahelyek 
létrehozását. Az akkor még jogszabályi nómenklatúra szerint célszervezeteknek neve-
zett foglalkoztatók rendkívül gyorsan próbáltak alkalmazkodni a pénzügyi, gazdasági 
és jogi környezethez, kisebb, nagyobb sikerrel. Ennek a speciális foglalkoztatásnak a 
minősége az országban nem volt egyenletes; a számos jó példa mellett sokféle rossz 
gyakorlat is kialakult, a szervezetek több diszfunkcionális tulajdonságaival együtt. Erről 
szintén nem kívánok most írni: 2004-es, az FMM-ben írt vitairatomban ezt is bővebben 
kifejtettem.1

Az egyik legnagyobb probléma a foglalkoztatást végző szervezetek tudáshiánya és a 
kulcspozíciókban lévő munkatársak képzetlensége volt. Mivel az állami felsőoktatási 
és szakképzési rendszerben ilyen foglalkozási rehabilitációs ismereteket nyújtó képzés 
nem létezett, és a képzési piacon sem találtunk megfelelőt, a Relabor Kft.-ben 1998-ban 
saját képzési rendszert alakítottunk ki az alsó és középvezetők részére. Ezzel együtt a 
rehabilitáció rendszerszintű működtetése érdekében a foglalkozási rehabilitáció rend-
szerének minőségirányítási eljárásait is kialakítottuk az ISO 9001-es szabványsorozat 
részeként. Mindezeknek a tapasztalatoknak azért van számomra jelentőségük, mert 
későbbi ágazati szakmai irányítóként a viszonylag gyorsan megszerezett praktikus és 
rendszerszintű tudásra alapozhattam azokat a további fejlesztési programokat, intéz-
kedéseket, amelyek elindításában és irányításában részt vettem. 

A 2000-es években, majd azt követően mind az államigazgatási, mind a vállalkozói 
szektorban végzett feladataim révén munkatársaimmal, szakmai partnereimmel meg-
valósított programok tervezése és megvalósítása során egységes egészként, egy nagy 
rendszer részeként tekintettem a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozta-
tási alrendszerére. Rendkívül szerencsésnek tartom magam, hiszen az a néhány év, ami 
alatt minisztériumi, ágazati szakmai vezetőként ezen a nehéz, ugyanakkor kreativitást 
és számos kihívást biztosító területen dolgozhattam, gyakorlatilag szabad kezet kaptunk 
a vezetőinktől, hogy kollégáimmal új kezdeményezésekbe fogjunk, illetve a meglévőket 
fejlesszük tovább. Ezek az intézkedések és projektek akkor jelentős innovációként ha-
tottak a hazai foglalkozási rehabilitáció gyakorlatára, az egészségkárosodott és a fogya-
tékossággal élő aktív korú emberek társadalmi integrációjának helyzetére. Ezek a ha-
tások nem ritkán inkább feszültségekként jelentek meg elsősorban a szociális partnerek, 
főleg a munkáltatók tekintetében. Nem mellékes, hogy rendkívül hasznos tapasztala-
tokat is szereztem a különböző érdekvitákban az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 

1 FMM: Vitairat a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítéséről, Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium, Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság, 2004. február 24.
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vagy éppen a MAT (Munkaerőpiaci Alap Irányítótestülete) keretein belül. Nyilvánvaló 
volt partnereink számára a nyílt munkaerőpiaci integráció melletti elkötelezettségem, 
ezért számos intézkedés, program irányult ennek minél gyorsabb elérésére, s ez a szo-
katlanságával, a korábbi megszokott gyakorlatok lebontásának igényével gyakran konf-
rontációhoz is vezetett. (Utólag igen hálás vagyok azoknak, akikkel akkor az asztal két 
oldalán szemben ülve vitatkoztunk, többükkel azóta is igen jó kapcsolatban vagyok.) 

A teljesség igénye nélkül megemlítek néhány programot, melyet munkatársaimmal 
együtt valósíthattam meg, és ha befejezni nem is volt lehetőségem, az indításukban 
részt vettem. Egy brit–magyar munkaerőpiaci együttműködés eredményeként alakí-
tottuk ki a 4M2 programot, amely 2002-es Zala megyei indítása után tartós fejlődésen 
ment keresztül, egészen 2016-ig. A program révén több ezer embert sikerült munkához 
juttatniuk a programban részt vevő társadalmi szervezeteknek. Az Állami Foglalkoz-
tatási Szolgálat kilencvenes évek végén megszervezett rehabilitációs szervezeti rész legét 
a munkaügyi központokon belül újabb szolgáltatási elemmel, a Rehabilitációs Informá-
ció Centrumokkal (RIC) erősítettük meg még a Szociális és Családügyi Minisztériumból. 
Két év alatt sikerült a centrumokat minden megyei munkaügyi központban kialakítani, 
csak aztán sajnos az átszervezések és beolvadások miatt többnyire elsorvadtak. Szép 
kezdeményezés volt az Autista Farmok hazai meghonosítása is ír tapasztalatok adap-
tálása révén, amiből aztán újabb innovációk nőttek ki. Csak részben érinti a foglalkoz-
tatás területét, de erre is jelentős hatással vannak a jelnyelvi tolmács szolgálatok, melyek 
hálózatát 2002-őt követően kezdtük kiépíteni. Nagy hiányosságunkat pótoltuk, mikor 
egy program révén a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar elindíthatta a foglalkozási 
rehabilitációs szaktanácsadók képzését, amelyben aztán évekkel később oktatóként én 
is részt vehettem. 

Az államigazgatásban töltött évek után vállalatirányítási, munkaerőpiacon végzett 
tevékenységem jelentős részét a fogyatékossággal élő emberek integrációja, fejlesztése 
tölti ki. Jelenleg a Máltai Szeretetszolgálatnál olyan programokat dolgozunk ki és mű-
ködtetünk, amelyekkel modellezhetők egyes jó gyakorlatok a különböző foglalkoztatá-
si szükségletek és eltérő környezeti adottságok fi gyelembevételével. Sok munkatársunk 
számára biztosítunk lehetőséget a képességeinek és tudásának megfelelő munkák vég-
zésére integrált, védett vagy éppen fejlesztő környezetben. A termékfejlesztéssel együtt 
az egyének integrációját is megvalósítjuk, úgy, hogy különböző munkakörökben kipró-
bálható, ki miben fejleszthető. Ennek érdekében mintaműhelyeket, kisüzemet, illetve 
új munkaköröket alakítunk ki. Nem célunk nagy foglalkoztatóvá válni, inkább a képes-
sé tevés a cél: felkészíteni az embereket egy feladat elvégzésére, amivel máshol is bol-
dogulhatnak.

2 Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak
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Áttekintve a fogyatékossággal élő emberek jelenlegi és távolabbi foglalkoztatási, 
fejlesztési lehetőségeit, látjuk, milyen jelentős változás történt az elmúlt 20 évben. Mikor 
a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején meghatároztuk a munkaerőpiac fejlő-
désének kritériumait, nagyon távlati lehetőségként vetítettük előre, hogy a megoldás, 
tehát a foglalkoztatási szint szignifi káns emelkedése elsősorban nem állami intézkedé-
sek révén fog megvalósulni, nem is a jó programok megvalósítón múlik, hanem a gaz-
dasági növekedés hoz javulást. Most azt látjuk, hogy a 2000–2008 között a foglalkoz-
tatást közvetlenül támogató állami források csupán kismértékű emelkedése mellett 
főleg a munkaerőpiaci kereslet növekedése befolyásolja az elhelyezkedések számát. 
Ehhez persze nagyban hozzájárulnak az olyan állami szabályozási intézkedések, amelyek 
ösztönzik a foglalkoztatást, pl. a rehabilitációs kártya, vagy a rehabilitációs hozzájáru-
lás emelése. 

Arra a kérdésre, hogy az elkövetkező időszakban mivel lehet a fogyatékossággal élő 
emberek foglalkoztatási színvonalát növelni, két lehetőséget látok. Egyrészt fi gyelmet 
kell fordítani a fejlett ipari, termelési technológiákra. A magas szintű technológiákkal 
támogatott foglalkoztatással kiküszöbölhetők a megterhelő, valamint nagy hibalehe-
tőséget magában rejtő tevékenységek, munkafázisok. Láthatjuk, hogy a nagyvállala-
toknál alkalmazott gyártási technológiák egyre többek számára biztosítanak lehetősé-
get korábban magas szaktudást igénylő feladatok elvégzésére. Megfelelő munkahelyi 
környezet kialakításával és egyenlő esélyű hozzáféréssel a jelenleginél több, fogyaté-
kossággal élő munkavállalót lehetne bevonni a foglalkoztatásba. A másik fontos lehe-
tőség a képzések további fejlesztésében rejlik, amely kétirányú. Egyrészt a fogyatékos-
sággal élő felnőttek célzott, támogatott képzése egy konkrét munkavégzésre történő 
felkészítés révén, kerülve a formális, túlszabályozott képzési procedúrákat, másrészt a 
közoktatásban tanuló fogyatékos diákok és a környezetükben lévő munkahelyek közös 
felkészítő programjainak támogatása, ebben a munkáltatók érdekeltté tétele járulhat 
hozzá a foglalkoztatás növeléséhez. Itt különös fi gyelmet kellene fordítani a vidéken, 
kistelepüléseken mélyszegénységben vagy ahhoz közeli állapotban élő fi atal fogyatéko-
sokra. Megfelelő technológiai és humán fejlesztéssel, a környezet alakításával minden 
munkahely alkalmas lehet arra, hogy fogyatékossággal élő emberek töltsék be. 
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Balogh Zoltán

MIÉRT MARADTAM EZEN A PÁLYÁN?
Félhomály uralkodott a szobában, amikor beléptem. A félig lehúzott redőnyökön átszű-
rődő fényben csak nehezen fedeztem fel a kanapén heverő emberi törzset. Megszólalt, 
kérte, hogy menjek közelebb, és belefogott a mondókájába: „Mérnök úr! 36 műtét során 
mindkét alsó végtagot combtőig amputálták. Felső végtagjaimból is már alig maradt.” 
Jobb kezén az alsókar csontjaira visszahajtott, gyógyultnak tűnő maradványban ciga-
rettacsonk parázslott. Érszűkülete miatt a 37. csonkolásra várt.

Építészként találkoztunk. Keresnem kellett azokat a megoldásokat, melyek segíthet-
nek az önálló életvitelben. A több mint három évtizede történt esemény érintettje már 
nincs közöttünk, engem viszont visszavonhatatlanul új pályára állított.

A mozgássérültek ügye már akkor sem állt távol tőlem. Feleségemmel immár több 
mint ötven éve annak tudatában kerültem össze, hogy tisztában voltam a születéskori 
csípőfi cam késői kezelése következtében várható mozgáskorlátozottságával. Lassan 
negyven éve a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Elnöke. 
Vezetése alatt 1988-ban született döntés olyan vállalkozás létrehozásáról, mely első-
sorban egészségügyi hátránnyal, korlátozással, hiányokkal együtt élő emberek munka-
vállalását segíti elő.

Kezdetét vette megyénkben is a foglalkoztatási rehabilitáció, azzal együtt, hogy a 
szomszédos Hajdú megyében már több éve tevékenykedett a Piremon Kisvállalat. A 
kezdeményezés (1988) olyan időpontban történt, amikor a társadalmi (rendszer)válto-

A szerző a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának 
címzetes docense.

1988-tól a START Rehabilitációs Foglalkoztató és In-
tézményei Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság vezérigazgatója, 2000-től a Védett Szervezetek 
Országos Szövetségének többször megválasztott elnöke.

Felsőfokú végzettségét magasépítő mérnökként sze-
rezte, közel két évtizedet az akkori Tervező Vállalatnál 
töltött a város és a megye fejlesztési és magánlakás-épí-
tési programjaival.

Három évtizede látja el jelenlegi funkcióit és segíti a fogyatékos emberek életét, 
köztük is kiemelten a mozgáskorlátozottakét. Közel 20 éve a MEOSZ Ellenőrző Bi-
zottságának az Elnöke. Nyíregyházán született, s lokálpatriótaként azóta is itt él.
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zás átrendezte a munkaerőpiac korábban ismert formáját. Az addig ismert munkaadói 
oldal jelentős módosulása következtében megnőtt az akkor még fénykorát élő rokkant-
nyugdíjas rendszer iránti igény. Az emberek tömegesen kérték orvosi felülvizsgálatukat 
és munkaképességük csökkenése miatti ellátásukat. Megjelent, és egyre több gondot 
okozott a munkanélküliség. A vállalkozás indulásának pillanataiban már nem volt 
központi segítség, megszűnt a tervutasításos módszer, felbukkantak viszont az első 
pályázati lehetőségek. Gomba módra nőtt a munkára jelentkező (vélt és valós) csökkent 
munkaképességűek száma, velük együtt a helyi önkormányzati, települési kezdemé-
nyezések is a munkahelyteremtés érdekében.

A Főkefe, a Kézmű, a Szefo, a pécsi Agóra, a szombathelyi vegyesipari, a fővárosi Ösz-
szefogás Ipari Szövetkezet, a MEOSZ Alfa Ipari Vállalat és a Hajdú megyei Piremon Kis-
vállalat után a Szabolcs Megyei Mozgáskorlátozottak is létrehozták a „Start” Vállalatot.

Mintegy tucatnyi településen működtek a helyi foglalkoztatást javítandó ún. szociá-
lis foglalkoztatók.

Az újonnan létrejött vállalkozásnak meg kellett találnia a maga helyét. Az alapítói 
elvárás az volt, hogy hasznosuljon a megmaradt munkaképesség mindazoknál, akik 
megfelelő ambícióval maguk is dolgozni akarnak. Kézenfekvő volt, hogy a széles kor-
osztályi bontás, fi gyelemmel a nemekre, az előéletre, a képzettségre és az elveszített, 
illetve a megmaradt munkaképességre, többirányú foglalkoztatási (és képzési) lehető-
séget, illetve különféle professzionális felkészültségű szakembereket (is) igényel. Rövid 
időn belül szükség lett szakorvosokra, rehabilitációs, foglalkoztatási, üzemi és egyéb 
irányú szociális szakemberekre.

A megváltozott munkaképességűek munkába állítása elsősorban a szakképzettséget 
nem igénylő, de a piacon értékesíthető termékek előállítására koncentrálódott. A faipar-
ban a térség adottságait fi gyelembe véve ez gyümölcstároló és -szállító rekeszek, kon-
ténerek gyártását jelentette. 

Technológiai telepítések kezdődtek, elsősorban a műanyagipar területén. Foglalkoz-
tunk háztartási fóliazacskókkal, tasakokkal, zsákokkal, automata és félautomata fröcs-
csöntő és extrudáló gépekkel, desztilláltvíz- és hypógyártással, kemény PVC feldolgozá-
sával, galvánkádak, -dobok készítésével. Hosszú ideig közúti műanyag jelzőoszlopokat 
is gyártottunk, emellett nem maradt el a klasszikus tű-, cérna-, tehát a textilkonfekcio-
nálás, a bőrfeldolgozás, a varrodai és bőrdíszműmunkák, de lábbeliket, ortéziseket és 
protéziseket is gyártottunk a megváltozott munkaképességű dologozókkal. Végül bir-
tokunkba került a térség cipőgyára is.

A piacok követték a fejlődést, termékeinknek közel a felét már külföldre gyártottuk. 
Folyamatosan fejlődött a papíripari tevékenységünk is, több mint két évtizede miénk 
a megye legnagyobb nyomdája. A könyvkötészet a foglalkozási rehabilitáció egyik klasz-
szikus szakterülete. Mellette iskolai és háztartási papíráruval is foglalkoztunk: dosszi-
ék, papír zsebkendő és egészségügyi papír tartozott a profi lunkba. 
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A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása rövid időn belül két dolgot indu-
kál: képzést és piaci marketinget. 1990-ben (2 évvel a tevékenység kezdése után) meg-
született a döntés, s 1992 szeptemberében dr. Surján László miniszter átadta azt a 
szakképző centrumot, ahol tanköteles korú fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű 
fi atalok tanulhatták azt a tucatnyi szakmát, amivel – akár a nyílt piacon, akár társasá-
gunknál – elhelyezkedhettek. Egyebek között varrónők, cipészek, könyvkötők, bőrdísz-
művesek, szakácsok, cukrászok, pékek lettek ezekből a fi atalokból. A több mint 160 
nappali tagozatos fogyatékos gyermek számára akadálymentes, a hallás- és látássérül-
tek képzésére speciális eszközökkel felszerelt, kollégiumi (bentlakásos fogyatékos in-
tézményként is működő) létesítménykomplexum bő két évtizedes működést követően 
most szünetelteti tevékenységét. Legalább ezer olyan fi atal kapott itt szakmai felkészí-
tést, akik így megalapozhatták további életvitelüket. Nélküle talán elkallódtak volna, 
céltalan, kisiklott életük lenne! Felnőttképzésben az OKJ-s háziasszony- és parkgon-
dozóképzés volt a legsikeresebb.

A társaság működését elsősorban a környező térségre, Szabolcs, Borsod és Békés 
megyére terjesztettük ki. A foglalkoztatotti létszám néhány év múlva jóval meghaladta 
a háromezer főt, a csúcslétszám 4008 fő volt. Ezzel a megyei alapítású vállalkozások 
között egy évtizedig a legnagyobb létszámúnak számítottunk.

A foglalkoztatás és a képzés terméket, árut is eredményez, amit értékesíteni kell. 
A működésünk kezdetét követő években azonban az elszegényedés miatt sok üzlet 
tönkrement, számos, főleg határ menti település ellátatlan maradt, vagy a monopol-
helyzet elérhetetlen árakat eredményezett. Az állam, a települési önkormányzatok és 
vállalkozásunk elindított egy 15 településen működő szociális bolthálózatot, melynek 
sikerét az is jelezte, hogy már az iskolai füzetcsomagok is onnan kerültek a szociális 
ellátórendszerbe. Idővel aztán ennek a vállalkozási formának vége lett, de több egyko-
ri alkalmazott egyénileg folytatja a tevékenységet. A megváltozott munkaképességűek 
tehát további feladatok ellátására is képesek voltak.

Legalább másfél évtizede a megyeszékhely ifj úsági és diákétkeztetésének mintegy 
harmadát (ez oktatási napokon 8-10 ezer adag) mi állítjuk elő. Nem csak ez a tevékeny-
ség jelent foglalkoztatást. Ki is kell szolgálni, alapanyagot, feltételeket biztosítani.

A 49-es főközlekedési út két oldalán, egy parkosított 30 hektáros földterület közepén 
fogyatékosok számára bentlakásos intézet működik mezőgazdasági telephelyként. Ezen 
a farmon olyan mezőgazdasági termelés folyik (melegházi és szabadtéri kertészet, jó-
szágtartás), mellyel komoly alapanyag-beszállítói lettünk a megyeszékhelyi konyháknak. 
A szakmában nemzetközi hírű Esély Centrumban, Nyíregyházán is mezőgazdasági 
termelést folytatnak az ottani dolgozók. A vendéglátás ad egyszerű munkát a varrodá-
nak vagy a hasonló szakmát elsajátító tanulóknak is.

Fontos elem az egymásra épülő, úgynevezett legó-módszer, amely részben a piaci, 
részben a megcélzott réteg tényleges foglalkoztatási és képzési rehabilitációjáról szól. 
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Az élet folytatódik…
A létrejött szervezet utat mutatott, milyen széles körűek lehetnek a képzési és foglal-
koztatási rehabilitáció lehetőségei. Mindkettő fontos, de fi gyelni kell az életvitelre, az 
életkörülményekre (is). A fogyatékos személyek élete az átlagosnál nehezebb, főleg azoké, 
akik vagy elvesztették a hozzátartozóikat, vagy eleve állami gondoskodásban nőttek fel. 
Ezért láttuk fontosnak, hogy – az alapító – Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Egyesületével keressünk megoldást a nappali ellátás, a teljes körű szociális 
és rehabilitációs ellátás (lakhatás) mellett a támogató és szállító szolgáltatásokra is.

A jogszabályokban (is) biztosított feltételek alkalmazása mellett megteremtettük 
ezen intézmények működő alapelemeit. Biztosítottuk azokat a feltételeket, melyek az 
érintettek számára lehetőséget nyújtottak egyéni életvitelük hátterének megoldására 
az állami intézményrendszer, a mentorok, a segítők, a szociális szakemberek segítségét 
is igénybe véve.

A körülmények megnyugtató rendezése mellett fontos elemmé válik az életre való 
felkészítés, a képzés, az oktatás, ezért tartottuk fontosnak a fogyatékos és hátrányos 
helyzetű tanköteles korú fi atalok olyan szakmai képzését, ami önálló jövedelemszerzé-
si és megélhetési lehetőséget nyújt nekik. Veszteség, hogy szünetel ez a funkció! Léte-
sítményei kihasználatlanok.

Komoly szakmai előrelépést jelentett, hogy röviddel a működésünk kezdetét követő-
en, 1990-ben városunkban létrejött a szociálismunkás-képzés felsőfokú, főiskolai ok-
tatása. Ma a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karaként alap- és mesterszintű oktatás, 
szakképzés folyik, mely – beleértve a Kar külföldi kapcsolatait is – komoly segítség a 
rehabilitációs szakterület alkalmazásában. A volt főiskola (ma egyetem) és társaságunk 
kapcsolata az alapításától kezdődően ma is töretlen. Ebben a tanévben elindult a kül-
földi hallgatók részére az angol nyelvű képzés, és lerakták a doktori iskola alapjait is. 
A végzett hallgatók természetesen vállalkozásunknál is komoly szakmai feladatokat 
látnak el, egy részük „visszaoktat” az anyaintézményébe. A kiterjedt nemzetközi kap-
csolatok eredményeképpen komoly együttműködés alakult ki a Kentucky Egyetem 
(Louisville) szociálismunkás-képző intézetével, ahol a tevékenységünket személy sze-
rinti egyetemi elismerésben részesítették.

Nem léphető át a foglalkoztatott célréteg egészségi, fi zikai, mentális állapota sem. A 
megyei oktatókórházzal példás együttműködés alakult ki az elmúlt évtizedek alatt. 
Ennek eredményeként számos fi zikoterápiás kezelés, gyógytorna, iszappakolás, masszí-
rozás, vizsgálat történik a megyeszékhelyi telephelyeinken, megváltozott munkaképes-
ségű dolgozók bevonásával. A támogatott kezelések osztatlan sikert aratott a nyílt piaci 
szegmensben is. Elvitathatatlan az az eredmény is, hogy a rászoruló munkavállalóknak 
mára a kezeléseken történő megjelenés nem okoz újabb utazási, közlekedési igényt.

A komplex rendszer kiteljesedett, és nem csak ebben a városban, ahol példaértékű a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberekkel való törődés a képzésben, a 
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közlekedésben, a lakhatásban, a foglalkoztatásban, a sportban, tehát az esélyegyenlőség 
minden területén. Nyíregyháza méltán kapta meg 2012-ben a „Hozzáférhető Város”-dí-
jat, ahogy a 4 épületből álló, mintegy 3000 m2-es Esély Centrum is 2007-ben a „2006 
Év Akadálymentes Épülete” címet. A város nemcsak ügyel a szociálisan rászorulók 
életkörülményeire, hanem segíti is az érintett réteg érdekérvényesítését.

Az a foglalkoztatási forma, melyben az általam irányított vállalkozás szinte még 
úttörő szerepet töltött be, ma tömegesnek mondható az országban. A megváltozott 
munkaképességűek támogatott foglalkoztatásának lehetőségével (akkreditált foglal-
koztatás) több mint 300 vállalkozás él. A folyamatos kormányzati intézkedések, a 
jogszabályalkotás, a támogató, segítő beavatkozások hatására rendkívül széles körű a 
felkínált munkahelyek száma. Óvatos becslések szerint 2016 végére és 2017-ben már 
több lesz a megváltozott munkaképességűek számára felkínált lehetőség, mint a tény-
leges igény. 

A jövő számos tennivalót tartogat
Az állami, szakmapolitikai elképzeléseket a napi feladatok során közelebb kell hozni 
egymáshoz. Ebben szélesebb együttműködésre, szakmai összefogásra van szükség, 
melynek a kereteit nyilván nem most és nem ebben az írásműben kell megfogalmazni, 
csupán előremutató célkitűzésként foglalhatók össze. Ha nem is mindig mindenki el-
várásának megfelelően, de eddig töretlenül haladtunk előre. A mentális és pszichiátri-
ai eredményesség mellett nem hagyható fi gyelmen kívül tevékenységünk gazdasági 
vonulata sem. Az érintett pénzt keres, tehát ellátott helyett adózó állampolgárrá válik. 
Járulékokat fi zet, fogyaszt, forgalmat generál, egészségesebben él, kevesebb egészség-
ügyi szolgáltatást vesz igénybe stb. 

Az eredmények magukért beszélnek. Számos területen megnyíltak a jelképes kapuk. 

Megváltozott a mi világunk… Sokat fejlődött
Egyre gyakrabban köszönnek régi életképek. Nyíregyházán születtem, itt élek azóta is.
Születésemkor édesapám már nem helyezkedhetett el. A múlt század negyvenes éveinek 
végén mindenét elvették, s az „új világban” nem kapott munkát. Nagy Imre első kor-
mányzása adott számára némi segítséget. Ellátás, nyugdíj, munkajövedelem nélkül, 80 
éves korában veszítettem el Budapesten.

Édesanyám tanítónőként egy tanyasi szolgálati lakásban összevont alsó tagozatos 
gyerekeket tanított a petróleumlámpa fényénél. Hat nappal hamarabb ment el, mint 
édesapám, a ravatalon egymás mellett feküdtek.

Ott, azon a tanyán, sok-sok éve a hajnali napkelte csendjében mindig beszűrődött a 
tehenek, lovak által húzott szekerek nyikorgása.

Az élet megkezdődött…
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Szellô János

EMBERSÉGGEL, TÜRELEMMEL…
Életpályám sok más emberéhez hasonlóan és a kor viszonyaiból adódóan is kicsit ka-
nyargós. Voltam szakmunkás, kulturális szervező, közművelődési középvezető, múzeum-
pedagógus, és közel 20 évig dolgoztam az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézmény-
rendszerében. Összességében azonban csak négy munkahelyem volt. Végzettségemet 
tekintve magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles népművelő vagyok. Szakmai 
munkámat végigkísérték olyan kulcsszavak, mint a humanizmus, az empátia, az érték-
orientáció, a tolerancia, a tanulás, a rendszerszemlélet, a minőség, a folyamatosság és 
a komplexitás.

Három hónap munkanélküliség után 1992 júniusában kezdtem el dolgozni a Somogy 
Megyei Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltségén aktíveszköz-csoportvezetőként, 
feladatmegosztásban a munkaerőpiaci képzés területén. A rendszerváltás utáni első 
néhány év a tömeges létszámleépítések időszaka volt. Elkötelezettségem a hátrányos 
helyzetű, ezen belül a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek 
segítése iránt innét datálható. 1992–1993-ban az akkori Munkaügyi Minisztérium az 
országban először Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéket bízta meg a ténylegesen 
vagy kényszerből megváltozott munkaképességű munkanélküliek állapotának feltá-
rásával és a foglalkozási rehabilitációs (akkor még nem ez volt a neve) javaslatok kidol-
gozásával. Kaposváron volt olyan nagyvállalat, ahol a privatizálás miatt elküldött 2000 
fi zikai munkavállaló fele valamilyen egészségkárosodástól (érrendszeri, moz gásszervi 

1992–2011 között a munkaügyi szervezetben dol-
gozott különböző beosztásokban. Volt csoportve-
zető, kirendeltségvezető, szolgáltatási és rehabili-
tációs főosztályvezető, nyugdíjazásáig szakmai 
tanácsadó. Napjainkban mint címzetes egyetemi 
docens a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Mun-
katudományi Kutatócsoportjának vezetője. Szak-
területe: foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiac, 
foglalkozási rehabilitáció, hátránykezelés, pályao-
rientáció. A kutatómunka mellett részt vett és vesz 
különböző foglalkoztatást elősegítő, szakterületéhez kötődő nemzetközi és hazai 
projektek generálásában és végrehajtásában.
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stb.) szenvedett. Nagy iskola volt, és a megoldást akkor, más lehetőségek hiányában a 
képzésben, átképzésben láttuk; tegyük hozzá rögtön, hogy a képzés, a tudás fontossága 
napjainkban is meghatározó.

Komplexebb megközelítést a PHARE keretében elindított „Újra Dolgozom”-program 
jelentett 1997-től, amelynek regionális szakmai irányítója voltam a Dél-Dunántúlon. 
Célcsoportját tekintve a tartósan munkanélküliekre koncentrált, és nagyobb részüket 
a megváltozott munkaképességű emberek jelentették, akik számos egyéb hátránnyal, 
problémával (szociális, lelki és még sorolhatnám) küszködtek. Ekkor tanultuk meg a 
folyamatban való gondolkodást, a programozást és a partnerséget. Utóbbi különösen 
meghatározó lett számomra mint az együttműködés minőségi formája, amikor azonos 
célokért erőforrásokat koncentrálunk, legyen az állami, profi torientált vagy civil szol-
gáltató szervezet, és egymás értékeit felismerve együtt valósítjuk meg a feladatokat. A 
civil szolgáltató szervezetek, az egyes fogyatékos csoportokat képviselő egyesületek, 
alapítványok mindig fontos helyet foglaltak el szakmai munkámban. Jelentős és speci-
ális munkájukért becsültem és ma is tisztelem e szervezeteket.

A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási 
esélyeinek javítása az ezredfordulóra általános szemléletváltást sürgetett. Szakmai 
műhelyek alakultak, és e műhelyek közé tartozott a Gere Ilona által összefogott szakmai 
közösség is, amelynek én is részese voltam. A műhelyekben folyó munkát elvi és gya-
korlati viták, nem egy esetben nézetkülönbségek, szakmai konfl iktusok, majd kompro-
misszumok és konszenzusok jellemezték. Lényeges volt a szakpolitika erőteljesebb 
hozzáállása és részvétele e folyamatban. Kialakítottunk egy módszertant a munkaerő-
piaci segítő szolgálatok számára, 2005-ben átfogóan kutattuk a foglalkozási rehabili-
táció helyzetét Magyarországon. Mindkettő számos olyan megállapítást tartalmaz, 
amely ma is érvényes a foglalkozási rehabilitáció rendszerében. A teljesség igénye nélkül 
ilyenek a holisztikus szemlélet, az integráció, a rehabilitációs szükségletek, a kompe-
tenciák, képességek alapján történő fejlesztés, a mentori tevékenység stb. De ebben az 
időben készítettük el azt a metodikát is, amely a képességek alapján történő diagnosz-
tikai eljárást és protokollt tartalmazta a foglalkozási rehabilitáció területén, mintegy 
megalapozva a kapcsolódó szolgáltatási rendszer kialakítását. A műhelyek szakmai 
tudásbázisként is funkcionáltak. Nagyon sok elkötelezett szakembert, barátot ismertem 
meg (terjedelmi okokból nem írok névsort, félő, hogy kihagynék valakit), és rengeteget 
tanultam tőlük, ahogy a közvetlen munkatársaimtól is.

A 2005-ben megjelent Vitairat a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatá-
sáról már egyértelmű reformjavaslatokat tartalmazott, és szerény részese lehettem a 
fejlesztés kimunkálásának. Eredményeként megfogalmazódtak olyan módszerek, ame-
lyek a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs 
szükségleteinek kielégítésére, integrált foglalkoztatásuk elősegítésére szolgálnak még 
ma is. Megjelent az FNO, és kialakult egy komplex (orvosi, lelki, szociális foglalkozási 
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rehabilitációra alapuló) szemlélet. Mindez országos szintű szervezeti változásokkal is 
járt. A megyei munkaügyi központokban megalakultak a rehabilitációs munkacsoportok, 
majd osztályok, létrejöttek a Rehabilitációs Információs Centrumok. Jómagam először 
szolgáltatási és rehabilitációs osztályvezető, majd a regionális átszervezés után főosz-
tályvezető lettem. A munkaügyi szervezetben kialakuló foglalkozási rehabilitációs 
rendszer jól kapcsolódott az új szolgáltatási modell, valamint az integrált szolgáltatási 
és a minőségirányítási rendszer koncepciójához. Mivel mindegyiknek a kidolgozásában 
részt vettem, azok közé tartoztam, akik továbbították a fejlesztéssel járó ismereteket a 
szervezetben dolgozó munkatársak és partnerek számára. A munkaügyi szervezetben 
végzett munkám során mindig folyamatban, a mit, miért, hogyan logikáját követve 
gondolkodtam, és nehezen éltem meg azokat a változásokat, amelyek különösen az 
emberi tudás fejlesztésében, a hátrányok, az előítéletek leküzdésében gyengítették a 
folyamatokat.

Az elmúlt 20 évben igyekeztem a megszerzett tudást átadni írásban és a katedrán is. 
A mai napig összesen 43 (26 önálló és 17 társszerzős) publikációm jelent meg. A foglal-
kozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata címmel jegyzetet írtam az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karának (ahol tanítottam is), egyik írója és szerkesztője voltam az 
FSZK által kiadott Foglalkozási rehabilitáció című munkának. Publikációim zöme a hazai 
szakirodalomhoz kapcsolódik, de megjelentek írásaim külföldön is, az Egyesült Álla-
mokban, Horvátországban, Romániában. Mindemellett írtam a foglalkozási rehabili-
táció szemléletéről, a munkáltatói hatalomról, a pályaválasztásról, a foglalkoztatási 
stratégiák szerepéről. Katedráimat tekintve az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia 
Kara mellett tanítottam komplex rehabilitációs mentorokat a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Karán, és napjainkban is tanítok a PTE Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési Karán humánerőforrás-szervezőket. Megpróbálom azt 
a szemléletet átadni, amelyet magam is képviselek: az emberséget, a türelmet és az első 
bekezdésben leírt kulcsszavak tartalmát, a velük járó felelősséggel.

Huszonkét kutatásban vettem részt (nyolc alkalommal kutatásvezetőként), döntően 
a munkaerőpiaci hátrányok leküzdésének a területén. Az egyik legnagyobb tanulsággal 
járó kutatást a „Súlyosan-halmozottan fogyatékosokat nevelők munkaerő-piaci hely-
zete” jelentette, amelyben új kulcsszót tanultam, az alázatot. A kutatások során szá-
momra az is fontos, hogy az empírián kívül legyenek előremutató javaslatok, alternatív 
fejlesztések és prognózisok az adott javaslatok hatásairól. 2008-ban alakítottuk meg a 
PTE akkori Felnőttképzési és Emberei Erőforrás Fejlesztési Kar Munkatudományi Ku-
tatócsoportját, melynek 2011-től a vezetője lettem. A megalakulás óta tizenöt, tartal-
mában különböző mélységű és kiterjedésű (nemzetközi, országos, regionális) kutatást 
végeztünk. E kutatások nagyobb része a hátránykezeléshez, a munkaszervezéshez, a 
munkaszociológiához kötődő foglalkoztatási, munkaerőpiaci előrejelzéseket is tartal-
mazó elemzéseket foglalt magában. Emellett jelentős területe a csoport tevékenységé-
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nek az ergonómia és a munkaegészségügy részdiszciplína fejlesztéséhez való hozzájá-
rulás mind hazai, mind nemzetközi szinten. Jó példája a foglalkozások egészségi 
szempontjainak meghatározásához készült kézikönyv. A munkával összefüggő tudo-
mányos kutatási potenciál és a korábbi eredmények elismeréseképpen jött létre az 
egyetemen a Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Kiválósági Centrum.

Napjaink munkaerőpiaca keresletorientált lett, ami viszont nem jelenti a hátrányok 
leküzdésének biztosítását. Továbbra is az emberi értékek preferálása, a tudás, az össze-
fogás, a megfelelő koordináció, a szakmai alapok tudatos fejlesztése és a szakértelem a 
legfőbb célunk ezen a téren.

„A fogyatékosságtudomány a társadalmak politikáit és gyakorlatát vizsgálja, hogy 
jobban megértsük a fogyatékossággal kapcsolatos – sokkal inkább társadalmi, mint testi 
– tapasztalatokat. A fogyatékosságtudományt mint diszciplínát azzal a céllal fejlesz-
tették ki, hogy a károsodás jelenségét kibogozza a mítoszoknak, az ideológiáknak és a 
stigmának abból a hálójából, ami ráborul a szociális interakciókra és a társadalompoli-
tikára. E tudományág megkérdőjelezi azt az eszmét, amely úgy tekint a fogyatékosság-
gal élő emberek gazdasági és társadalmi státuszára és a számukra kijelölt szerepekre, 
mintha azok a fogyatékossággal élő emberek állapotának elkerülhetetlen következményei 
lennének.”

A Fogyatékosságtudományi Társaság, 1998

Üzenet
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Bódy Éva – Bárány Anikó
 Szociális foglalkoztatásból a fejlesztô foglalkoztatásba

AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI FORMA ELÕNYEI 
A SZERVEZET ÉS AZ EGYÉN SZÁMÁRA
A szociális foglalkoztatás bevezetésének célja

A 2006-ban létrejött intézményen belüli szociális foglalkoztatással – a munka-re-
habilitációs, valamint a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatással – a nappali és a bentlakást 
nyújtó intézmények kiegészítő szolgáltatást hozhattak létre intézményi ellátási port-
foliójukon belül, elősegítve ezzel az egyéni készségekre, képességekre építő munkate-
vékenység megszervezését. Az egyéni fejlesztési és rehabilitációs programok a nyílt 
munkaerőpiacra történő kivezetést is célként jelölték meg. Szociális intézményen belü-
li foglalkoztatást csak a szociális intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illeté-
kes hivatal által kiadott foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztató biztosít-
hatott. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) alapján kétfajta foglalkoztatási forma létezett:

– A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja ekkor a rehabilitációs intézményben, 
lakóotthonban, az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos, illetve nappali intézményben 
ellátott személyek betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkaképesség kiala-
kítása, helyreállítása, fejlesztése, a nyílt piaci foglalkoztatásba való visszavezetése mun-
kaviszonyos foglalkoztatás keretében. 

– A munka-rehabilitáció célja ekkor a szociális intézményben ellátott személyek 
munkakészségének, testi és szellemi képességeinek megőrzése, szinten tartása, illetve 
fejlesztése volt. A cselekvőképes, illetve korlátozottan cselekvőképes ellátott esetében 
a munka-rehabilitáció célja egyben a fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban való részvé-
telre való felkészítés is. 

Az életbe lépő támogatott szociális foglalkoztatás abban a reményben került a szo-
ciális szolgáltatások egy részének rendszerébe, hogy a megváltozott munkaképességű, 
aktív korú személyek még visszavezethetők legyenek a munkaerőpiacra, illetve képes-
ségeik szinten tartásával ne kerüljenek a véglegesen leszakadó, inaktív személyek kö-
rébe. Az intézményen belüli foglalkoztatásba alkalmassági vizsgálat útján kerülhetett 
ellátott.
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A szociális foglalkoztatás jellemzõi, tapasztalatok

A 2006-ban bevezetett szociális foglalkoztatás tapasztalatainak értékelésére kérte fel 
a Minisztérium a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, amely soron kívül végzett cél-
vizsgálatot 2009 májusában és júniusában, 6 megyében összesen 28, nappali ellátást 
(is) nyújtó önállóan működő vagy integrált intézmény részeként működő szolgáltatást 
biztosító szociális intézményben, valamint 6 szociális és gyámhivatalban.

Az ellenőrzés során a vizsgálat több esetben is megállapította, hogy a foglalkoztatot-
tak egyrészt nem a foglalkoztatási engedélyben szereplő tevékenységet végezték, 
másrészt a munkavégzés nem az engedélyben megjelölt foglalkoztatási helyszíneken 
történt, illetve munkaidejüket nem töltötte ki az adott tevékenység (sokszor látszatfog-
lalkoztatásról volt szó). Előfordult, hogy a szociális foglalkoztatás megvalósítva az ön-
kormányzati fenntartású intézmények üzemeltetési, takarítási, parkgondozási felada-
tainak egy részét, mintegy a közcélú foglalkoztatást váltotta ki. 

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók száma és az elvég-
zett tevékenységek összessége nem állt arányban. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás-
nak nem volt valódi tartalma, értékteremtés nélküli tevékenység folyt. A foglalkoz-
tatottak munkaszerződésben rögzített munkaidejét láthatóan nem hasznosították, nem 
biztosították a foglalkoztatási helyszínen azok a tevékenységeket, amelyek a munkaidő 
értelmes elfoglaltsággal tartalmasan kitöltötték volna. Egyes esetekben a foglalkozta-
tási naplóban adminisztrált tevékenységek eltértek az ellenőrzés során tapasztaltaktól. 
A vizsgálat konkrét esetekben megállapította, hogy a nappali intézményi szociális 
foglalkoztatottak nagyrészt megváltozott munkaképességű munkavállalók, jellem-
zően 40-70%-ban csökkent munkaképességgel. Példaként említhető több olyan intéz-
mény is, ahol a vizsgálat napján csak 50 és 67%-osan csökkent munkaképességű sze-
mélyek voltak jelen.

Mindezek a tények alapvetően megkérdőjelezték az Szt.-ben megfogalmazott alap-
vető célok gyakorlati érvényesülését, a támogatás cél szerinti felhasználását.

2010-ben a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet a módszertani feladatokkal meg-
bízott Savaria REHAB-TEAM Nonprofi t Kft. bevonásával, Horváth Olga vezetése mel-
lett vizsgálta az intézményen belüli foglalkoztatást, kiemelten a fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatást, mégpedig abból a szempontból, hogy képes-e felkészíteni az ellátottat 
a nyílt munkaerőpiacra. 

7 szervezetnél interjú készült, elemezték a válaszadó szervezetek intézményi és 
szakmai programját, felhasználva a szakvélemények készítése során szerzett tapaszta-
latokat és a 73 szervezet foglalkoztatási és szakmai programját elemező dokumentumot. 

A fő vizsgálati kérdések az alábbiak voltak:
– ahol mindkét foglalkoztatási forma működik, van-e különbség a munkatevékeny-

ségekben? 
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– ahol csak munka-rehabilitáció működik, ott milyen szerepet tölt be a munka-reha-
bilitáció, továbbá ott, ahol külső foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a fejlesztés meny-
nyire készít fel a munkaerőpiacra? 

– mi különbözteti meg a két foglalkoztatási formát (munka-rehabilitáció, fejlesz-
tő-felkészítő)? 

– az intézményi és a foglalkoztatási programokban megjelennek-e rehabilitációs 
eszközök, s ezek hogyan illeszkednek, mennyire szolgálják az adott célcsoport társa-
dalmi és munkaerőpiaci integrációját?

A 2009. és a 2010. évi vizsgálatok rámutattak arra, hogy az intézményen belüli 
foglalkoztatás-rehabilitáció szerepe tisztázatlan. A foglalkozási rehabilitáció terepei 
a munkaképesség függvényében különbözőek. Az intézményen belüli foglalkoztatás 
annak a célcsoportnak a foglalkoztatása kell, hogy legyen, amelynél az egészségi, 
pszichés, mentális problémák mellett a szociális kompetenciák is sérültek. Nem lenne 
szükség kétfajta foglalkoztatási formára, célszerű volna a foglalkoztató szervezet és az 
egyéb szolgáltatást nyújtó szervezet szétválasztása.

Az alkalmassági vizsgálatok nem töltik be azt a funkciót, amit e foglalkoztatási 
formában be kellene töltenie a szakértői szervnek. Ezzel szemben a foglalkoztatónak és 
az intézménynek közösen – standard szerint – el kellene készítenie az egyén komplex 
rehabilitációs programját, s abban meg kellene határoznia – időintervallumonként – a 
kimeneteket is, s ezt kellene mérnie az alkalmassági vizsgálatért felelős szervnek. 

Megoldáskeresés a szociális foglalkoztatás továbbfej-
lesztése érdekében

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás különböző formái illeszkedőnek tűntek 
egy fejlesztési útvonalhoz a szocioterápiás foglalkoztatástól – az intézményi mun-
ka-rehabilitáción és a fejlesztő-felkészítő foglalkozáson keresztül – a nyílt munkaerő-
piacra, az önálló életre és munkára.

Azzal, hogy a szociális ellátásban részesülő aktív korúak valamennyi csoportja fog-
lalkoztatásba részesíthető, szükséges átgondolni az egyes csoportokhoz tartozók fog-
lalkoztatási szükségleteit, amire leginkább a foglalkoztatás-alkalmassági és foglalkoz-
tatás-rehabilitációs vizsgálat adhat egyénre szóló válaszokat.

A két vizsgálat életre hívta egy átfogó koncepció készítésének igényét, összekap-
csolva ezt a megváltozott munkaképességű személyek jogszabályi kereteinek 2010. évi 
rendezésével, e két rendszer rendszerszintű alapjait vizsgálva.

Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás fi nanszírozása 2010-től új rendszer-
be került, pályázati úton, 3 éves befogadással működhetett tovább, a szakmai irá-
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nyítást és a támogatási szerződések megkötését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) végezte. 2013-tól a 187 szociális foglalkoztatás végző 
intézményből 59 szociális foglalkoztató fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság lett (a továbbiakban: SZGYF), az 59 intézmény fi nanszírozása beépült a 
költségvetésükbe, ezáltal „kikerültek” a pályázati körből. 

A rendszer a változások ellenére is tovább vitte a betegségeit. A nappali és bentlakást 
nyújtó intézmények talaján működő kiegészítő portfólió közvetlen támogatási szerző-
dés útján, közvetlen fi nanszírozással történt, kedvező pályázat alapján a fenntartó 
„befogadását” és a szociális foglalkoztatás teljesítménymutatóit meghatározva. A szo-
ciális foglalkoztató fenntartója éves keretösszege alapján vált jogosulttá állami támo-
gatásra. A szociális foglalkoztatási támogatás mértékét évente határozták meg (feladat-
egység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra alapján). A rendszer így diff erenciált 
fi nanszírozással működött, de még mindig csak egy zárt célcsoport számára, az adott 
nappali, illetve bentlakást nyújtó intézmény ellátottjai számára volt nyitott.

A jogszabályban rögzített azon cél, hogy a fejlesztő felkészítésben részesülő személy 
alkalmassá váljon a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra, nem érvényesült. 
A szociális foglalkoztatásba belépő embernek – lehetőségei függvényében – a nyílt 
munkaerőpiacra mutató utat kell bejárnia a munka világában. Az intézmény és a külső 
foglalkoztató sem volt érdekeltté téve abban, hogy kiléptesse a foglalkoztatottat akár 
a védett, akár a nyílt munkaerőpiacra. 

A változás igénye során a vizsgálat tárgyát képezte, hogy a komplex vizsgálaton 
keresztül az akkreditált rehabilitációs foglalkoztatási rendszerbe át lehet-e vezetni 
az intézményen belüli szociális foglalkoztatást. A szociáliskompetencia-vizsgálatot 
– külső szervezet által – miként lehet úgy objektivizálni, hogy az a rendszerbe bekerü-
lő személyt támogassa, s ne legyen túlbürokratizált? Az akkreditált foglalkoztatás 
rendszerében képes-e minden célcsoport tag bent maradni, s az akkreditált foglalkoz-
tató képes-e a fejlesztő tevékenységre? 

A 2013 januárjától működtetett új foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszer, a 
bevezetett új munkáltatói akkreditációs eljárás néhány éves tapasztalata alapján el-
mondható, hogy az akkreditált rendszerbe nem volt illeszthető az intézményen 
belüli szociális foglalkoztatás. Ezt a foglalkoztatási jellemzők is alátámasztották, 
ugyanis összességében évente a szociális foglalkoztatásban több mint 5200 fogyatékos 
személy, közel 1500 fő pszichiátriai beteg, 600 fő szenvedélybeteg és közel 200 fő haj-
léktalan vett részt. Az ellátottak összetétele, gyakran változó egészségi állapota miatt 
csak néhány szociális foglalkoztatást végző intézmény tudott megfelelni a munkáltatói 
akkreditációs és elvárt foglalkozási rehabilitációs követelményeknek, ezért továbbra is 
indokolt volt fenntartani a szociális foglalkoztatási formát, de szükségessé vált annak 
megújítása.
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A szociális foglalkoztatás továbbfejlesztése érdekében tett kezdeményezések között 
említést érdemel, hogy 2010-et követően több uniós program is célba vette a munkához 
kapcsolódó szociáliskompetencia-fejlesztéseket. A közfoglalkoztatás rendszerén belül 
is többször felmerül/t ez a kérdés. 2016-tól például speciális, közfoglalkoztatásra vo-
natkozó pilot-rendszer indult, ami ugyancsak a munkához kapcsolódó közvetett és 
közvetlen szociális kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul.

A fenti szakmai okok vezettek oda, hogy a szociális foglalkoztatás korábbi rend-
szerét megújították, az új szabályok 2017. április 1-jétől léptek hatályba. Említést 
érdemlő szervezeti változás, hogy 2017. január 1-jétől a szociális foglalkoztatással, majd 
a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos pályáztatási és a támogatással összefüggő 
szakmai feladatokat az NRSZH megszűnése miatt az SZGYF látja el mind a saját fenn-
tartásába tartozó intézmények, mind a pályázati körbe tartozó fejlesztő foglalkoztatók 
esetén. 

A fejlesztô foglalkoztatás mint új szolgáltatás
A változás lényege, hogy a szociális foglalkoztatás helyét felváltó fejlesztő foglalkoz-
tatás önálló szociális szolgáltatásként jelenik meg, amely szolgáltatási formaként 
teljes átalakuláson ment át.

A célcsoport már nemcsak egy intézmény saját ellátottja lehet, hanem bármely in-
tézmény és közösségi alapellátás, támogató szolgálat ellátottja, akár heterogén 
célcsoportos foglalkoztatási formában. A célcsoportra tekintve jellemzően az egyén 
képességeinek, készségeinek fejlesztése a cél, erre utal az új foglalkoztatás elneve-
zése. A fejlesztő foglalkoztatás fogalom utal arra, hogy a foglalkoztatás nem éri el az 
akkreditált foglalkoztatás formáját, de megkülönbözteti a terápiás célú tevékenységtől. 
Köztes forma, amely a munkavégzésről szól, fi gyelembe véve a terápiás szükségleteket. 
E tevékenységi forma komplex módon nyújt foglalkoztatási és fejlesztési szolgáltatási 
elemeket az érintettek számára. 

A fejlesztő foglalkoztatást végző szervezetet az Szt. rendelkezései alapján a tevékeny-
sége ellátásához szükséges kérdésekben szociális szolgáltatónak kell tekinteni, így a 
szolgáltatói nyilvántartás, a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások, 
a bejelentési kötelezettségek, az ellenőrzés, a bírság és más jogkövetkezmények, a be-
fogadás, az állami támogatás és az országos jelentési rendszer tekintetében. Ezzel a 
megoldással biztosítható, hogy a fejlesztő foglalkoztatás megfeleljen a szociális szolgál-
tatások azon jellegzetességeinek, amelyek a jogszabályoknak megfelelő és ellenőrzött 
működés érdekében szükségesek, ugyanakkor esetében ne érvényesüljenek az Szt. olyan 
rendelkezései, amelyek alkalmazása kizárólag személyes gondoskodás esetében indokolt 
(pl. a térítési díjra vonatkozó szabályok).
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A fejlesztő foglalkoztatás keretén belül a szociális foglalkoztatáshoz hasonlóan két-
fajta jogviszonyban történhet a fejlesztés. Egyrészt ahol az önálló munkavégzésre 
való felkészítés a cél, ott az Szt. szerinti fejlesztési jogviszony keretében zajlik a fej-
lesztés (ez hasonló a szociális foglalkoztatáson belüli munka-rehabilitációhoz), vagy ha 
a feladat a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés, az esetben a Munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonyban valósul meg 
a fejlesztés (ez a szociális foglalkoztatáson belüli fejlesztő-felkészítő foglalkoztatással 
analóg). 

A szolgáltató bejegyzése
A fejlesztő foglalkoztatást tervező szervezetnek nem működési engedélykérelmet kell 
benyújtani a kormányhivatalhoz, hanem a szolgáltatói nyilvántartásba vételt kell 
kérelmeznie, amelyet a fenntartó köteles benyújtani, új bejegyzésként. A kérelmet a 
székhelyre és a foglalkoztatási helyekre is be lehet nyújtani, de a foglalkoztatási helyek 
nem kötelezően önálló engedélyes telephelyek. A működést engedélyező szerv helyszí-
ni szemlét tart, ha a cél új foglalkoztatási hely bejegyzésére irányul. A szolgáltató a 
tevékenységét akkor kezdheti meg, ha a szolgáltatói nyilvántartásba a bejegyzése 
megtörtént. A nyilvántartásba vételre a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) rendelkezései az iránya-
dóak. A szolgáltatóval a nyilvántartásba vételi engedélyt követően köthető meg a támo-
gatási szerződés, és a nyilvántartásba vételt követően köthető meg az érintett foglal-
koztatására irányuló szerződés is. 

A fejlesztő foglalkoztatási tevékenységet végezheti maga a szociális ellátást nyúj-
tó intézmény, de lehetséges, hogy a szociális ellátást, szolgáltatást nyújtó intézmény 
ne a nála ellátásban részesülőt foglalkoztassa, hanem egy másik szociális intézmény 
ellátottját. Arra is lehetőség nyílt az új szabályozással, hogy a fejlesztő foglalkoztatást 
a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett egyéb foglalkoztató, például gazdasági tár-
saság, egyéni vállalkozó, szociális szövetkezet végezze. Fejlesztő foglalkoztató szerve-
zetet több szociális intézmény együtt is létrehozhat, közösen megszervezve a foglal-
koztatást. Ennek eredményeként csökkenhetnek az adminisztrációs költségek és a 
foglalkoztatással összefüggő beszerzési, értékesítési terhek, ezáltal hatékonyabbá 
válhat a fejlesztő foglalkoztatás működtetése. Ha más foglalkoztatónál történik a 
fejlesztő foglalkoztatás, és a fenntartó különböző, akkor az ellátott számára szociális 
szolgáltatást, ellátást nyújtó intézménynek és az engedélyes munkáltató fenntartójának 
minden esetben megállapodást kell kötnie az ellátott fejlesztő foglalkoztatásáról. A 
megállapodás egy vagy több ellátott foglalkoztatására is vonatkozhat, ezért konkrétan 
meg kell határozni a fejlesztő foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatásban részt vevő 
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ellátottak számát, a segítő szolgáltatások tartalmát, a foglalkoztatás helyét, a fenntar-
tók közötti együttműködés módját, a felek közötti felelősségi szabályok meghatározását, 
a vitás kérdések rendezésének és a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás 
határidejét. 

Kiemelendő, hogy a szociális foglalkoztatásban létező ún. külső foglalkoztató 
jogintézménye megszűnt, az intézmények együttműködésére került át a hangsúly. 

A fejlesztô foglalkoztatásban részt vevô ellátottak
Fejlesztő foglalkoztatásban az vehet részt, aki az Szt.-ben meghatározott intézményi 
szolgáltatásban vagy ellátásban részesül a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
eléréséig. A foglalkoztatás alanya lehet az a személy, aki a szociális alapszolgáltatások 
közül közösségi ellátást, támogató szolgáltatást vagy nappali ellátást, átmeneti elhe-
lyezést nyújtó intézményi ellátást, a szakosított ellátások közül ápolást, gondozást 
nyújtó intézményi ellátást, rehabilitációs intézményi ellátást, lakóotthoni ellátást vagy 
támogatott lakhatást vesz igénybe. 

Fejlesztő foglalkoztatásban a felsorolt alapszolgáltatásban vagy szakosított ellátásban 
részesülő fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és hajléktalan személy 
részesülhet.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy míg szociális foglalkoztatásba hat hónap intézmé-
nyi jogviszony leteltét követően lehetett az érintett személyt bevonni, fejlesztő foglal-
koztatásba várakozási idő nélkül, azonnal bekerülhet az intézményi ellátásban 
részesülő személy. A korábbi gyakorlat sem az egyén, sem az intézmény számára nem 
volt megfelelő, mert a várakozási idő csökkentette az ellátott motivációját a foglalko-
zásokon való részvételt tekintve, és nehezítette az intézményben folyó tevékenység 
eredményességét az aktivitás hiánya miatt. 

A fentiek szerint a fejlesztő foglalkoztatásba kerülés alapfeltétele az érintett 
személy intézményi jogviszonya: ha ez megszűnik, a fejlesztő foglalkoztatás érde-
kében létesített munkaviszonynak vagy a fejlesztési jogviszonynak is vége. Ha az 
intézményi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezet és a fejlesztő foglalkoztató nem 
azonos, akkor a munkaviszony vagy a fejlesztési jogviszony megszüntetését eredmé-
nyező esetben erről 10 nappal korábban írásban kötelesek értesíteni a megállapodást 
kötő másik felet. 

Fejlesztô foglalkoztatási formák
Hogy egy-egy ellátott a fejlesztő foglalkoztatás mely formájában vesz részt, az attól 
függ, hogy az egészségi állapota alapján mely foglalkoztatási lehetőség számára a leg-
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megfelelőbb: a munkaviszonyban történő munkavégzés, vagy az Szt. szerinti fejleszté-
si jogviszonyban történő egyéni fejlesztés. 

a) Munkaviszonyban történő foglalkoztatás
Az Mt. szerinti munkaviszonyban történik a foglalkoztatás, ha a cél az önálló munka-
végzést segítő képességek, készségek, fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok 
megismerése, új szakma elsajátítása, felkészítés a nyílt munkaerőpiacra. Amennyiben 
a korábbi szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásában vett részt az 
ellátott, akkor mindaddig fejlesztő foglalkoztatás keretében munkaviszonyban foglal-
koztatható, ameddig rendelkezik erre vonatkozóan hatályos rehabilitációs alkalmassá-
gi vizsgálattal. Az alkalmassági vizsgálat lejártát követően a foglalkozás-egészségügyi 
orvos javaslata alapján kerülhet sor a munkaviszonyban történő továbbfoglalkozta-
tásra. 

Munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaköri, szakmai, illetve sze-
mélyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 
24.) NM-rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat és javaslat szüksé-
ges, fejlesztési szerződés esetén a munka- és szervezetpszichológus javaslatát kell be-
szerezni, mely alkalmassági vizsgálatok költsége a fejlesztő foglalkoztatót terheli, 
ennek összegét a költségvetési támogatásból kell kigazdálkodnia az intézménynek. 

Előfordulhat, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló egészségi álla-
pota jelentős mértékben, tartósan megromlik, ezért felmerül annak kérdése, hogy 
munkaviszonyban foglalkoztatható-e tovább. Korábban, a szociális foglalkoztatásban 
a munkaviszonyból külön alkalmassági vizsgálat nélkül átkerülhetett a foglalkoztatott 
a munka-rehabilitációs foglalkoztatásba, jelenleg ez nem lehetséges. A fejlesztő foglal-
koztatónak munka-, ill. szervezetpszichológus javaslatát szükséges kérni a fejlesztési 
jogviszonyban történő foglalkoztatáshoz, a fejlesztési szerződés megkötéséhez. 

A munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, módosítására alapvetően az Mt. ren-
delkezései az irányadóak, az ettől eltérő szabályokat az Szt. külön nevesíti. Ez alapján 
csak 16. életévét betöltött személlyel létesíthető fejlesztő foglalkoztatás keretében 
munkaviszony (tehát 15. életévét betöltött ellátottal a tanulmányi szünet idejében, 
törvényes képviselő engedélye alapján sem). A cselekvőképtelen személy helyett a tör-
vényes képviselő tehet jognyilatkozatot, a cselekvőképességében a munkaviszonnyal 
összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy esetében a törvényes kép-
viselő hozzájárulása szükséges a munkaszerződés megkötéséhez, módosításához, meg-
szüntetéséhez vagy kötelezettségvállaláshoz. 

A munkaviszony az Szt. alapján határozott időre jön létre, de a határozott idejű 
foglalkoztatás az öt évet meghaladhatja, nem érvényesül az Mt. 192. § (2) bekezdé-
sében meghatározott tilalom. A munkaidő nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 
40 órát, de mód van arra, hogy a foglalkoztató egyenlőtlen napi munkaidő-beosztással, 
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havi munkaidőkeretben foglalkoztassa a fogyatékos személyt. A ledolgozott munkana-
pokat a KENYSZI-ben is jelenteni kell, a feladatmutató meghatározása során ledolgozott 
munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüne-
ti napot, a szabadság napjait, a betegszabadság időtartamát, valamint azt a napot, 
amikor a foglalkoztatott személy táppénzben részesült.

Új elem, hogy munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén munkaidőkeretben 
is történhet a foglalkoztatás, az ellátott a nagyobb fi zikai megterhelést jelentő mun-
kavégzésre azonban nem vehető igénybe, így nem lehet beosztani ügyeletre, készen-
létre, rendkívüli és több műszakos munkavégzésre. Ügyelni kell arra, hogy ha a napi 
munkaidő a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc munkaközi szünetet 
kell biztosítani. Az Mt. szerint évenként 5 nap pótszabadság illeti meg a fogyatékossá-
gi támogatásra, a vakok személyi járadékára jogosult munkavállalót, tovább azt, akinek 
a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50%-os mértékű egészségkárosodását állapí-
totta meg.

Az Mt. lehetővé teszi, hogy a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munka-
viszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy is munkaviszonyt 
létesítsen, a munkavégzésre vonatkozó speciális szabályokat az Mt. 212. §-a határozza 
meg. Ennek lényege, hogy olyan feladatokkal lehet megbízni az ellátottat, amelyet 
egészségi állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni, a foglalkoztatott 
munkavégzését folyamatosan és oly módon kell felügyelni, hogy az egészséges és biz-
tonságos munkafeltételek megtartása biztosítva legyen. Ezen személyek kártérítésre 
és sérelemdíj fi zetésére nem kötelezhetők. 

A munkavállaló díjazására az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezései az irányadó-
ak, az ellátott legalább a kötelező minimálbérre jogosult.

b) Fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás
Az Szt. szerinti fejlesztési jogviszonyban történik a foglalkoztatás, ha a cél az egyén 
testi és szellemi képességeinek és munkavégzéssel összefüggő készségeinek a helyre-
állítása, megőrzése, fejlesztése, felkészítése az önálló munkavégzésre, mivel az el-
látott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet. A fejlesz-
tési jogviszony létrejöttéhez az szükséges, hogy az ellátott rendelkezzen hatályos 
munka-rehabilitációs javasoló rehabilitációs alkalmassági vizsgálattal, vagy ha ennek 
hatálya lejárt, az új szabályok szerint munka- szervezetpszichológus javaslatát kell 
beszerezni. 

A fejlesztési jogviszony az Szt. szerinti fejlesztési szerződéssel jön létre a foglalkoz-
tató és az ellátott között, amelyben meg kell határozni, mi az a tevékenység, amelyet a 
foglalkoztatás során el kell végeznie az ellátottnak, milyen beosztásban, milyen gyako-
risággal, hol kell megjelennie. 
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A fejlesztési jogviszonyban a foglalkoztatás napi időtartamára vonatkozóan nincs 
minimum előírás, az Szt. szerint a napi tevékenység nem haladhatja meg a 6 órát, heti 
szinten a 30 órát. A fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, hajléktalan sze-
mélyek egészségi állapota sokszor változó, ezért egyéni szükségleteikre tekintettel 
egyenlőtlen napi munkaidő-beosztással is foglalkoztathatók. Így esélyt kapnak azon 
személyek is a fejlesztő foglalkoztatásban való részvételre, akiknek állapota nem teszi 
lehetővé a folyamatos napi 4 órás tevékenységet. 

Az új szabályozással lehetővé válik az egyéni teljesítmények, eredmények díjazás 
általi ösztönzése a fejlesztésben való tényleges részvételi óra és teljesítmény arányában. 
A korábbi tapasztalatok alapján a szociális foglalkoztatás keretében munka-rehabilitá-
cióban részt vevő személyek esetében problémát jelentett a díjazás kérdése. Egységesen 
a minimál havibér 30%-át kellett munka-rehabilitációs díjként kifi zetni akkor is, ha az 
adott személy nem volt képes napi 4 órában (heti 20 órában) részt venni a foglalkozta-
tásban, és akkor is, ha másik fogyatékos személyhez képest nem nyújtott olyan teljesít-
ményt. Nem ösztönözte az egyént a fejlesztésben való aktív részvételre, mert akkor is 
megkapta a havi minimálbér 30%-át, ha állapotához képest alig teljesített.

Az intézményvezető, a fejlesztő foglalkoztató feladata, hogy az ellátott egészségügyi 
állapotára, a fejlesztésben való részvételére tekintettel, egyedileg határozza meg a fej-
lesztési óradíjat, amely az Szt. szerint nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb órabér 
30%-ánál. Az Szt. szerint a minimum óradíj összege került meghatározásra, de ajánlott 
az ellátott fejlesztési, munkavégzési képességeihez, a napi tevékenység jellegére, minő-
ségére tekintettel diff erenciáltan meghatározni a minimum óradíj összegét az intéz-
ményen belül, illetve az egyes foglalkoztatóknál. 

Az új fejlesztő foglalkoztatás bevezetésétől az egy órára járó költségvetési támoga-
tás mértéke – munka-rehabilitáció esetén a korábbi 372 forintról, illetve fejlesztő-fel-
készítő foglalkoztatás estén a 744 forintról – egységesen 895 forintra emelkedett. 
Ebből a 895 Ft óradíj-támogatásból kell a foglalkoztatónak munkaviszony esetén a 
minimál órabért (733 Ft-ot) és fejlesztési jogviszony esetén a fejlesztési díjat, valamint 
az egyéb költségeket kigazdálkodnia. 

A fejlesztô foglalkoztató feladatai 
A fejlesztő foglalkoztató feladata az ellátott személy egyéni szükségleteinek fi gyelem-
bevételével az egyéni tervek, a szakmai program összeállítása. A szakmai előírásokat 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és műkö-
désük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet tartalmazza. 

A fejlesztő foglalkoztató kötelessége a fejlesztési tevékenység, a munkavégzés meg-
szervezése, irányítása és koordinálása, a tevékenység végzése érdekében a rendelkezés-
re álló kompetenciák és kapacitások összehangolása. Gondoskodnia kell az ellátottak 
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napi tevékenységének a megtervezéséről, a foglalkoztatottak motiválásáról, munkavi-
szonyban történő foglalkoztatás esetén az ellátott munkaerőpiacra történő kivezetésé-
nek előkészítéséről, a segítő szolgáltatásokról. 

Ehhez az is szükséges, hogy a foglalkoztató piacképes termékek előállítása révén 
támogassa az egyén fejlődését, ezáltal az intézmény működőképességének fenntartását. 
A fejlesztő foglalkoztatók működőképességét segíti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvénynek a védett munkahelyek, akkreditált foglalkoztatók, valamint a fej-
lesztő foglalkoztatók által nyújtott szolgáltatások és gyártott termékek beszerzésére 
vonatkozó szabályozása. Eszerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való rész-
vétel jogát fenntarthatja olyan fejlesztő foglalkoztatók számára, amelyek 30%-ot meg-
haladó mértékben fejlesztő foglalkoztatásban részt vevőket foglalkoztatnak. Az ezzel 
összefüggő végrehajtási jogszabályok előkészítésével kapcsolatos munkák megkezdőd-
tek, felmérték a jelenlegi kapacitásokat.

A fejlesztő foglalkoztatónak az intézményi szakmai program összeállítása során a 
munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját, az előállított 
termék, illetve szolgáltatás leírását és a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott 
munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségeket is be kell mutat-
nia. 

Az intézményi szakmai program mellett az egyén számára a fejlesztési szerződés, 
illetve a munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül egyéni foglalkoztatási 
tervet kell készíteni. Ebben kell meghatározni a foglalkoztatott személy fi zikai, men-
tális állapotának, készségeinek, jártasságainak, munkavégző képességének jellemzőit. 
Bele kell foglalni a fejlesztési jogviszony esetében a munka- és szervezetpszichológus 
javaslatát vagy a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeként kiadott hatályos, 
munka-rehabilitációt javasoló szakvéleményt. Az egyén fejlődésének nyomon követése 
érdekében a tervekben foglaltakat évente szükséges értékelni és indokolt esetben mó-
dosítani. 

A fejlesztő foglalkoztatás eredményessége érdekében a személyi feltételeket is bizto-
sítani kell, új szabály, hogy 50 fő foglalkoztatott mellé 2 fő segítő szükséges a feladatok 
elvégzéséhez. Tekintettel arra, hogy a fejlesztő foglalkoztatás 2017. április 1-jét köve-
tően önálló szociális szolgáltatásként jelenik meg az Szt.-ben, s ezzel párhuzamosan a 
szükséges szakmai létszámnormát az 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendeletben rendezték, a 
fejlesztő foglalkoztatás keretében dolgozó segítő szakemberek is beleszámítanak az 
ágazatipótlék-rendszerbe. 

2017. január 1-től az Igénybevevői Nyilvántartást vezető szervként az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központot jelölték ki, ez a KENYSZI működtetését 
jelenti. A nyilvántartási rendszer segít a jogosulatlan igénybevételek kiszűrésére. A 
KENYSZI-be a napi jelentést mind a munkaviszonyban való foglalkoztatás, mind a 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   105Szocpol szemle_2017-5szám.indd   105 2017.12.10.   22:36:212017.12.10.   22:36:21



TEREPEN

2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

106

fejlesztési szerződéssel alkalmazott ellátott esetében teljesíteni kell, utóbbi esetben az 
elszámolandó feladatmutatót a fejlesztésben töltött napra kell jelenteni. A jelentés 
alapján megállapítható, hogy az igénybevevőt az adott napon nem tüntetik-e fel egyi-
dejűleg több engedélyessel vagy szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is, mert ez 
esetben az állami támogatás nem jár.

Pályázati eljárás
A fejlesztő foglalkoztatás fi nanszírozása két módon történik. 2017. szeptember 1-jén 
az SZGYF fenntartásában lévő 57 fejlesztő foglalkoztatást végző intézmény a saját 
költségvetésében kapja meg a forrást, a nem SZGYF-fenntartású 137 intézmény pályá-
zat útján. A 2017. április 1-jétől 2017. december 31-éig és a 2018-tól 2020-ig terjedő 
időszakra általános pályázatot hirdetnek a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátá-
sok fi nanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján. 

A pályázat lebonyolítója az SZGYF, ahová a pályázatot elektronikus úton kell 
benyújtani. A pályázathoz csatolni szükséges a szakmai programot, bemutatva, hány 
ellátottat terveznek munkaviszonyban, illetve fejlesztési szerződéssel foglalkoztatni, 
rendelkezésre állnak-e a az előírt személyi és tárgyi feltételek, valamint csatolni kell a 
fi nanszírozási időszakra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervet, a fejlesztő programot. 
Ha a tevékenység csak hatósági engedéllyel vagy bejelentési kötelezettség teljesítése 
esetén végezhető, és a fenntartó beszerezte az előzetes szakhatósági hozzájárulást, a 
fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység megkezdéséhez szükséges ható-
sági engedély másolatát vagy a bejelentés teljesítését igazoló okirat másolatát is csatol-
ni kell. Ha a fejlesztő foglalkoztatást más, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
foglalkoztató nyújtja, azaz különböző az intézményi jogviszonyt biztosító és a fejlesztő 
foglalkoztatást végző szervezet fenntartója, akkor a fenntartóknak az ellátottak fog-
lalkoztatására megállapodást kell kötniük. Mellékelni kell továbbá a munka-, illetve a 
szervezetpszichológussal kötendő szerződés tervezetét is: ennek előírása azt kívánja 
elősegíteni, hogy a korábbi munka-rehabilitációban résztvevő személyek alkalmassági 
vizsgálatának lejárta után azonnal elvégezhető legyen az újabb –a fejlesztési jogviszonyt 
megalapozó – munka- és szervezetpszichológusi vizsgálat. 

A fejlesztô foglalkoztatás finanszírozása 
Az Szt. szerinti fejlesztési jogviszony és az Mt. szerinti munkaviszony létrejöttének 
feltétele, hogy a szolgáltató jogerős bejegyzéssel rendelkezzen a fejlesztő foglalkozta-
tásról. A pályázaton nyertes foglalkoztatókkal a jogerős szolgáltatói nyilvántartásba 
való bejegyzés birtokában köthető meg a fi nanszírozási szerződés. 
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Változatlanul megmaradt a feladatmutató alapján történő fi nanszírozás. A pá-
lyázó feladategységre pályázik, amely egyenlő az egy foglalkoztatott által ledolgozott 
egy munkaórával. A fi nanszírozási szerződésben az elnyert feladatmutató és az egy 
feladategységre jutó támogatás alapján határozzák meg a teljes támogatási összeget. A 
fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategység-
re jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató 
esetében megegyezik. A fi nanszírozási szerződést az SZGYF és a fenntartó köti meg, 
szolgáltatásonként és az egyes szolgáltatóként külön-külön. A támogatás vissza nem 
térítendő. 

A 2017. évi pályázati kiírások az egy feladategységre jutó támogatás összegét egysé-
gesen 895 Ft/órában határozták meg, ami jelentős növekedés a szociális foglalkoztatás 
munka-rehabilitációs tevékenységében alkalmazott 372 Ft/óra és a fejlesztő-felkészí-
tőben alkalmazott 744 Ft/óra díjazáshoz képest. A feladatmutató-alapú fi nanszírozás 
és a tervezett bevétel az alapja a teljes szolgáltatásnyújtásnak. 

A fejlesztési foglalkoztatási díj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 1. sz. mellékletének 4.10. pontja alapján, az egyes tevékenységekhez kapcsoló-
dóan adómentes. A társadalombiztosításról szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. § (1) 
bekezdése alapján – többek között – a fejlesztési foglalkoztatási díjban részesülő személy 
a díj után nyugdíjjárulékot fi zet. Az 1997. évi LXXXI. törvény 38. § (1) bekezdése ér-
telmében szolgálati időként kell továbbá fi gyelembe venni a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti fejlesztési jogviszonyban 
foglalkoztatott személy tekintetében a fejlesztési foglalkoztatási óradíj folyósításának 
időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfi zették.

A fejlesztő foglalkoztató a támogatást munkaviszonyban való foglalkoztatás esetén 
a munkabérre, a fejlesztési díjra használhatja fel, ezeken túl egyéb bérjellegű kifi -
zetésekre, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra (segítő bérére, 
alkalmassági vizsgálat költségére), valamint tárgyi eszköz-beszerzésekre, beruházás-
ra és munkahelyteremtésre. A kettős fi nanszírozás elkerülése érdekében az Szt. ki-
mondja, hogy a fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy után a meg-
változott munkaképességű személyek akkreditált foglalkoztatási támogatása keretében 
(előirányzatából) külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás nem igényelhető. 

A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a fi nanszírozási szerződés 
évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást köteles 
benyújtani az SZGYF részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az 
SZGYF az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg. Ha a 
foglalkoztató nem teljesíti a szerződésben vállalt feladatmutatót, a tárgyévi működési 
támogatás arányos részét vissza kell fi zetnie. 
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Fehér Ildikó

A FEJLESZTÕ FOGLALKOZTATÁS 
SZEREPE A KIVÁLTÁSI 
FOLYAMATBAN
Színes a világunk. Sokszínűek vagyunk mi magunk is. Mások a vágyaink, az otthonaink, más-
hogyan vélekedünk egyes kérdésekről. Eltérő az érdeklődési körünk, különböző területeken 
vagyunk jók és magabiztosak, s bizony előfordul, hogy változtatni szeretnénk a másoknak oly 
vonzó munkahelyünkön.

Nincs ez másként a fogyatékos emberek életében sem. Még ha a társadalom – és bizony 
gyakran a szakemberek is – sztereotip jellemzőkkel felruházott, uniformizált csoportként 
gondolnak rájuk, ők éppúgy különböznek egymástól, mint a nem fogyatékos emberek. Ami az 
egyik értelmi sérült ember számára kihívás, az a másiknak talán „gyerekjáték”. Ami egyiküket 
órákra leköti, a másikukat talán végtelenül untatja.

Kulcsszavak: intézményi férőhely-kiváltás, intézménytelenítés, munkaerőpiaci részvétel, 
stigma és az önstigmatizáció, fejlesztő foglalkoztatás, munkarehabilitáció, TÁRS projekt.

Valószínűleg több azoknak a dolgoknak a száma, amelyek a különbözőségeinkből fa-
kadnak, de a felnőttléttel járó lehetőségek – mint például az önálló élet, a kiegyensú-
lyozott, boldog párkapcsolat és a megfelelő munka – legtöbbünk számára magától ér-
tetődőek és kívánatosak. Éppen így vannak ezzel a fogyatékos emberek is, azonban 
sokuk számára a magától értetődő nem is annyira az. Egyrészt gyakran markánsan 
megjelenik a család és a segítők attitűdjében a gyermekstátuszban tartás; ennek hatá-
sára a felnőtt élet szerepei meg sem jelennek egyes fogyatékos emberek életvitelében, 
mert nem tudnak kialakulni. Másrészt ma még több tízezer felnőtt fogyatékos és men-
tális betegséggel élő ember él hol kiváló, megfelelő vagy épp elfogadhatatlan körülmé-
nyek között nagy bentlakásos intézményekben. Az intézményi környezet, a tömegellá-
tás és az ebből fakadó szolgáltatásszervezés sem segíti az önálló életvitelt, az 
egyediséget, az egyéni szükségleteket. 

Pedig az egyediségünk, vágyaink, ambícióink, igényeink megfogalmazása és megé-
lése által válunk teljessé. Az egyéni szükségletek az élet minden területén szeretnének 
dominálni, beleértve a lakhatást, a párkapcsolatot és a munkavállalást. 

A továbbiakban megvizsgáljuk a kiváltás és a foglalkoztatás kapcsolatát, rápillan-
tunk a fejlesztő foglalkoztatás adta lehetőségekre, továbbá bemutatjuk az intézményi 
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férőhelykiváltási folyamatot támogató TÁRS projekt1 javaslatait a foglalkoztatás fej-
lesztésére. 

Miért van szükség az intézményi férôhelyek kiváltására?
A mögöttünk álló évtizedekben alapvető változás ment végbe a fogyatékos emberekkel 
kapcsolatos szemléletmód tekintetében, ami a medikális szemlélet felől az emberi jogi, 
közösségi, társadalmi megközelítés felé történő elmozdulásban foglalható össze. A 
szemléletváltásból adódóan a modern fogyatékosságügy a fogyatékos embert nem a 
társadalom jótékonykodására szoruló személynek tekinti, hanem a társadalom egyen-
rangú és egyenértékű tagjaként jogok birtokosának, akit abban kell támogatni, hogy 
életét a lehető legnagyobb – általa igényelt – önállósággal élhesse. Ennek az alapvető 
változásnak egyik legfontosabb következménye a nagy létszámú bentlakásos intézmé-
nyi ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés szerte a vi-
lágon, különösen Európában. Ezt a folyamatot nevezzük intézményiférőhely-kiváltásnak. 
A kiváltás általános célja az „intézménytelenítés”, amely során a lakók minél inkább a 
társadalomba integrált, más emberekhez hasonló életet tudnak élni. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 19. cikke rögzíti 
a fogyatékos emberek egyenlő jogát a közösségben való élethez, valamint azt, hogy az 
államok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékos 
személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük legyen lakóhelyüknek és annak 
megválasztására, hogy hol, kivel élnek együtt, továbbá ne legyenek kötelezhetőek bi-
zonyos megszabott körülmények között élni. A Magyar Kormány a fogyatékos emberek 
esélyegyenlőségről és a szociális szolgáltatásokról szóló törvényekben, valamint a fo-
gyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi 
férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepcióban döntött minderről. 

A Kormány elkötelezett – az Európai Uniós célokkal összhangban – aziránt, hogy 
Magyarországon 2036-ig minden 50 férőhelynél nagyobb intézmény szűnjön meg, 
helyettük egy modernebb szolgáltatórendszer jöjjön létre, s a jelenleg nagy intézmé-
nyekben élő fogyatékos emberek támogatott lakhatásba költözzenek. Mindehhez ko-
rábban soha nem látott mértékű forrás áll rendelkezésre. Ezt a folyamatot segíti a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofi t Kft. által irányított TÁRS 
projekt.2

1 „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című 
kiemelt projekt (kódszám: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001)
2 Tájékoztató kiadvány a TÁRS projektről. Forrás: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/05/tars_taje-
koztato_kiadvany.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 01.)

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   109Szocpol szemle_2017-5szám.indd   109 2017.12.10.   22:36:222017.12.10.   22:36:22



TEREPEN

2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

110

A foglalkoztatás szerepe a kiváltási folyamatban

A kiváltás lényege – ahogy az imént már említettük –, hogy a korábbi nagy intézményeket 
a fogyatékos ember lakóhelyén vagy annak közelében lévő, a településen megszokott la-
kókörnyezetben biztosított kis létszámú otthonokkal, lakásokkal váltsuk fel. A kiváltás 
során ugyanakkor nem csak a lakhatási körülmények javítása a cél: fontos szempont a 
fogyatékos lakók foglalkoztatása, a napközbeni tevékenységük szervezettsége. 

Az irányadó nemzetközi és hazai jogszabályok kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a 
foglalkoztatásnak. Így az ENSZ-egyezmény 27. cikke – mely a munkavállalásról és 
foglalkoztatásról rendelkezik – kimondja a fogyatékossággal élő személyek munkavál-
laláshoz való jogát másokkal azonos alapon. Ez magában foglalja egy nyitott, befogadó 
és hozzáférhető munkaerőpiacon szabadon választott és elfogadott munka révén nyer-
hető megélhetés lehetőségének jogát.

Szintén hangsúlyos szerepet szán a foglalkoztatásnak a 2015-ben elkészült fejlesz-
tésikoncepció-javaslat,3 hangsúlyozva, hogy meg kell erősíteni az integrációt támogató, 
egyéni szükségletekhez igazodó optimális foglalkoztatási modelleket és biztosítani a 
szakmai támogatást a foglalkozási rehabilitációban érintett szervezetek és a megvaló-
sításban közreműködő szakemberek számára. 

Széles körű szakmai egyeztetést követően a Kormány 1023/2017. (I. 24.) Korm. ha-
tározatával elfogadta a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást 
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó 
hosszú távú koncepcióját,4 és elrendelte, hogy a 2017–2036 közötti években megvaló-
suló férőhelykiváltási folyamatot az abban foglaltak szerint kell végrehajtani. A jogsza-
bály markánsan fogalmaz: az intézményiférőhely-kiváltás folyamata szükségszerűen 
generálja az intézményben – majd pedig a támogatott lakhatásban – élő személyek 
foglalkoztatásának és foglalkozási rehabilitációjának megújulását, ami új szemléletmód, 
új eszközök és újszerű együttműködések kialakítását, bevezetését és működtetését 
kívánja meg mind intézményi, mind rendszerszinten. 

A koncepció célja a foglalkoztatás vonatkozásában, hogy a kiváltásban érintett fogya-
tékossággal élő személyek az egyéni szükségleteiknek megfelelő optimális és lehetőség 
szerint integrált foglalkoztatásban vegyenek részt. Ennek érdekében el kell érni, hogy: 

3 Fejlesztésikoncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intéz-
ményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011–2041) végrehajtásának elősegítéséről a 2015–2020. 
időszak tervezéséhez. Forrás: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2015/09/Koncepcio_javaslat_kivaltas_
2015_06.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 01.)
4 A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek ki-
váltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról. Forrás: http://www.kormany.hu/
download/c/23/f0000/kiv%C3%A1lt%C3%A1sr%C3%B3l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20koncep-
ci%C3%B3.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 01.)
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– készüljön minden, a kiváltásban érintett fogyatékossággal élő személy vonatkozá-
sában egy rendszeresen felülvizsgálatra kerülő terv, mely meghatározza a foglalkoztat-
hatóságot; 

– komplex, egyénre szabott, sokszintű, módszergazdag, tudatos és tervezett foglal-
kozási rehabilitációs szolgáltatások legyenek hozzáférhetőek az érintettek számára; 

– a nyílt munkaerőpiaci részvétel minél több érintett fogyatékossággal élő ember 
számára valódi lehetőség legyen; 

– a kiváltás folyamatában a foglalkoztatás biztosításához és a foglalkozási rehabili-
tációs szolgáltatások magas színvonalú nyújtásához megfelelő felkészültségű és kapa-
citású humánerőforrás álljon rendelkezésre; 

– a kiváltásban érintett intézmények építsenek ki és működtessenek aktív partner-
séget a foglalkozási rehabilitáció és a foglalkoztatás területén, illetve történjen meg a 
szereplők közötti kompetenciák lehatárolása; 

– az érintettek számára minél magasabb arányban legyenek hozzáférhetők a mainst-
ream szolgáltatások; 

– a fogyatékossággal élő embereknél, és különösen a pszicho-szociális csoportban 
a stigma és az önstigmatizáció az egyik legsúlyosabb akadály; ennek kezelése a szolgál-
tatás része, de a munkáltatók felkészítése is szükséges lehet; munkahelyi érzékenyítő 
programok és hatékony esetmenedzseri intervenciók szükségesek; az érzékenyítő prog-
ramok legfontosabb szereplői az érintettek; 

– magas szakmai színvonalú, komplex, országosan hozzáférhető szakmai támogató 
rendszer legyen biztosított a kiváltásban részt vevő intézmények, fenntartók és szak-
embereik számára; legyen folyamatos a szakmai párbeszéd a kiváltásban érintett intéz-
mények, a fenntartók, a szakmai és érdekvédelmi szervezetek és a szaktárca között.

E stratégiai irányelvek egyértelmű irányt szabnak a fenntartók, az intézmények, a 
támogató szakemberek és a foglalkozási rehabilitációban érintett intézményrendszer 
számára a rehabilitációs foglalkoztatás és szolgáltatások terén. Bár a nyílt munkaerő-
piac a végső cél mind a hazai, mind a nemzetközi szabályozók és szakirodalom alapján, 
a legtöbb fogyatékos ember számára a piaci munkavégzést megelőzi a fejlődésre, felké-
szülésre lehetőséget adó védett körülmények közötti és szolgáltatásokkal támogatott 
foglalkoztatás. 

A fejlesztô foglalkoztatás mint a foglalkozási 
rehabilitáció elsô állomása

A foglalkozási rehabilitáció hazai rendszere az elmúlt évtizedben jelentős átalakuláson 
ment keresztül, ami érintette nemcsak a szabályzók, hanem a szemlélet, a minősítés, 
az ellátási formák, a támogatási rendszerek és az intézményi rendszer változását is. 
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A komplex rehabilitáció szemléletének megjelenése és gyakorlati alkalmazása új elvá-
rásokat hozott mind az állami feladatellátás, mind pedig az államon kívüli – civil és 
gazdasági – szereplők vonatkozásában.

2017 jelentős változásokat okozott a foglalkozási rehabilitáció jog- és intézményrend-
szerében. Ezek közül az egyik a szociális foglalkoztatás rendszerének átalakulása – 2017 
áprilisától –, melynek hatására ma már fejlesztő foglalkoztatásról beszélhetünk.

A területen dolgozó szakemberek számos problémát, nehézséget fogalmaztak meg a 
korábbi rendszerrel kapcsolatban, ez tette szükségessé az intézményen belüli szociális 
foglalkoztatás újragondolását:

– Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás keretei nem tették lehetővé a foglal-
koztatottak igényeihez és szükségleteihez igazodó rugalmas alkalmazkodást (pl. mun-
kaidőkeret alkalmazása).

– A szabályozás adta korlátok miatt foglalkoztatásba csak 6 hónapos intézményi 
jogviszonyt követően lehetett az ellátott személyeket bevonni. Ez egyrészt gátolta a 
folyamatos foglalkoztatást, másrészt kizárta annak lehetőségét, hogy olyan fogyatékos 
személyek foglalkoztatását is tudja vállalni az intézmény (mint foglalkoztató), akik pl. 
az adott településen élnek, de nem veszik igénybe az intézmény egyéb szolgáltatásait 
(pl. a nappali ellátást), vagy más szolgáltatónál teszik ezt.

– A munkaképes korú foglalkoztatható személyek létszámához képest a tényleges 
foglalkoztatottak aránya alig volt 50%, néhol az engedélyezett létszámhoz képest is 
kevesebben dolgoztak.

– A foglalkoztatottak közül legtöbben a munkarehabilitációs tevékenységben vettek 
részt, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében dolgozók száma alacsonyabb volt, 
a nyílt piaci integráció pedig alig valósult meg.

– A foglalkoztatási programok nem mindig tükrözték a valós munkaerőpiaci elvárá-
sokat, nem adtak lehetőséget értékteremtő munkára.

– Nehézséget okozott, hogy a feladatmutatóra vonatkozó fi nanszírozás már évek óta 
nem változott, így adott támogatási összegből egyre kevesebb ellátott volt foglalkoz-
tatható.

– Az intézményen belüli szociális foglalkoztatást sok esetben jogszabályi kötöttségek 
is nehezítették, az új tevékenységek bevezetése sokszor hónapokat vett igénybe – pl. az 
engedélymódosítások időbeli elhúzódása.

A kialakított fejlesztő foglalkoztatás célja, hogy a gondozási, fejlesztési, illetve reha-
bilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, életkorának, fi zikai 
és mentális állapotának megfelelően fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatást nyújtson, 
ezáltal támogatva az egyén önálló munkavégzésre, illetve a nyílt munkaerőpiaci elhe-
lyezkedésre való felkészítését.
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Mindez a gyakorlatban azáltal valósulhat meg, ha a fejlesztő foglalkoztatás
–  lehetőséget biztosít az értékteremtő foglalkoztatásra, tehát nem a képességbeli hiá-

nyosságokra, hanem a megmaradt képességekre, azok fejlesztésére fekteti a hangsúlyt;
–  az integráció támogatásával biztosítja a fogyatékos emberek munkaerőpiachoz való 

hozzáférését, hogy a munkaképes lakók minél nagyobb létszámba jussanak munkához, 
s ily módon esélyt kaphassanak a helyi közösségekbe való beilleszkedésre. A munka 
értéknövelésével egyúttal az érintettek önbecsülése és motivációja is nő.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a rehabilitációs célhoz kapcsolódóan, hogy a foglalkoz-
tatás módja és a megjelenő elvárások, szabályok és feltételek minél inkább közelítsenek 
a nyílt munkaerőpiaci kritériumok jellemzőihez. Mindezt támogathatja a piacorientált 
szemléletmód erősítése, mely egyben a fenntarthatóság, a fejlesztés kulcsát is jelenti.

A fejlesztő foglalkoztatás bevezetésének következtében történt legfontosabb változások 
összegezve a következők:
–  Az intézményen belüli szociális foglalkoztatást 2017. április elsejétől kivezették a 

rendszerből.
–  2017. április 1-jét követően a fejlesztő foglalkoztatás szociális szolgáltatásnak, a fej-

lesztő foglalkoztatásban részesülő személy igénybevevőnek, illetve ellátottnak, a 
fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet pedig szociális szolgáltatónak/engedélyesnek 
minősül.

–  A fejlesztő foglalkoztatás kétfajta jogviszonyt különböztet meg – fejlesztési jogviszonyt 
és Mt. szerinti munkaviszonyt –, ami lehetővé teszi a képességalapú diff erenciálást, 
és átlépési lehetőséget kínál az akkreditált vagy nyílt munkaerőpiaci munkavállalás 
felé.

–  A fejlesztő foglalkoztatás alanya az lehet, aki szociális szolgáltatásban vagy ellátásban 
részesül.

–  A foglalkoztatott a fejlesztő foglalkoztatóval áll szerződéses jogviszonyban – ezt fej-
lesztő foglalkoztatási jogviszonynak hívják.

–  Már nem működési engedély szükséges a foglakoztatáshoz, hanem a fejlesztő foglal-
koztatónak kérelmeznie kell a szolgáltatói nyilvántartásba vételét.

–  A pályázaton elnyert támogatás fejlesztési foglalkoztatási díjra, bérjellegű kifi zeté-
sekre, foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyi-
eszköz-beszerzésekre, beruházásokra és munkahelyteremtésre fordítható.

–  Az új foglalkoztatás feltételrendszerének megváltozása miatt már nem szükséges az 
ellátott 6 hónapos várakoztatása: a foglalkoztatás a szociális ellátási viszony megkez-
dését követően – a feltételek megléte esetén – megkezdhető bármely fejlesztő foglal-
koztatást biztosító szociális szolgáltatónál.
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–  Fejlesztő foglalkoztató szervezetet több szociális intézmény közösen is létrehozhat, 
közösen szervezve meg az ellátásban, szolgáltatásban részesülők munkavállalását. 
Így kevesebb adminisztrációs teher hárul a fejlesztő foglalkoztatókra – pl. nem szük-
séges minden telephelyre külön kérni a nyilvántartásba vételi engedélyt, hanem a 
fejlesztő foglalkoztatás hatósági bejegyzésében sorolhatják fel őket.

–  Amennyiben nem az intézmény foglalkoztat, minden esetben szükséges, hogy a fej-
lesztő foglalkoztatást biztosító engedélyes és az intézmény között aláírják az együtt-
működésükre vonatkozó dokumentumot.

–  A havi munkaidőkeret bevezetésével lehetővé válik, hogy az igénybevevő egészségi 
állapotához igazodva lehessen a napi munkaidő-beosztást alakítani.

–  A fi nanszírozás alap-óradíját (feladategységét) egységesen 895 Ft/órában határozták 
meg 2017-re. A támogatást a ledolgozott feladategység alapján biztosítják.5

A fejlesztő foglalkoztatás – hasonlóan a korábbi szociális foglalkoztatáshoz – nem bő-
velkedik szakmai anyagokban, feldolgozható szakirodalomban és módszertani támo-
gatásban, ezért az egyes szolgáltatások színvonala még nem egységes az országban. 
Mivel azonban az intézményben élő fogyatékos személyek túlnyomó többsége jelenleg 
– és várhatóan a támogatott lakhatásban is – fejlesztő foglalkoztatásban dolgozik, el-
engedhetetlen e terület módszertani fejlesztése és támogatása.

A TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportjának 
tevékenysége a foglalkoztatás fejlesztésében

A kiváltási folyamat első lépcsőjében nem volt kiemelt terület a foglalkoztatás, miköz-
ben egyéni szempontból segíti a mentális és fi zikai állapot fenntartását, fejlesztését, 
illetve a munka időstrukturáló és anyagi forrást jelent. Az intézmény oldaláról a Támo-
gatott Lakhatás (TL) hosszú távú fenntarthatóságának egyik kulcseleme, társadalmi 
és emberjogi megközelítésből pedig alapvető jog, hiszen a munka a társadalmi befoga-
dás egyik legjobb eszköze. 

A korábbi hiányra reagálva a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportot hozott 
létre, melynek célja annak a folyamatnak a támogatása, amely

– egyéni szinten elősegíti a fogyatékos személyek által elérhető optimális és legma-
gasabb szintű foglalkoztatási formát a foglalkozási rehabilitációs folyamaton keresztül; 

– intézményi szinten a szakemberek foglalkoztatáshoz kapcsolódó attitűdjének, 
eszközrendszerének és kapcsolatrendszerének fejlődését, kiszélesedését eredményezi; 

5 Fejlesztő foglalkoztatás. Forrás: http://fszk.hu/kiadvany/fejleszto-foglalkoztatas/ (Letöltés ideje: 2017. 
09. 01.)
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– biztosítja a támogatott lakhatáshoz kapcsolódó foglalkozási rehabilitációt elősegí-
tő rendszerszintű támogató hálózat és eszközrendszer kialakulását.

A Foglalkoztatási Munkacsoport feladata a kiváltási folyamatban érintett intézmények 
szakmai támogatásának biztosítása a foglalkoztatás és a foglalkozási rehabilitáció te-
rületéhez kapcsolódóan, vagyis: 

– a kiváltásban érintett ellátottak foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében 
foglalkozási rehabilitációs fejlesztő eszközök összegyűjtése, bevezetésének szakmai 
támogatása; 

– a különböző foglalkoztatási lehetőségekhez, valamint a foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása; 

– a foglalkozási rehabilitáció gyakorlati tapasztalatainak közvetítése a szakpolitika 
szereplői felé a rendszerszintű fejlesztés érdekében.

Elsősorban módszertani fejlesztések gyűjtésével és közzétételével, információnyújtás-
sal, szakmai egyeztetések megvalósításával támogatják a megváltozott munkaképességű 
személyek komplex rehabilitációját segítő szakembereket, ezáltal közvetett módon azt, 
hogy minél több fogyatékos személy találja meg a számára megfelelő munkalehetőséget 
és szolgáltatásokat.

A munkacsoport 2017 júniusában kezdte meg – első lépésként – a fejlesztő foglalkoz-
tatás jó gyakorlatainak feltárását, hogy azokat megosztva biztosítsa a szakmai támo-
gatást, és teremtse meg az alapjait egy horizontális tanulásra lehetőséget adó, intézmé-
nyek közötti együttműködésnek. 

A jó gyakorlatokat a következő egységes szempontrendszer mentén elemzik, majd 
osztják meg az FSZK honlapján:
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SZEMPONTSOR
FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK 

FELTÁRÁSÁHOZ

I. ADATOK

Intézmény neve:

Intézmény/telephely címe:

Telefon: 

Honlap:

Vezető/kontaktszemély neve és beosztása:

Vezető/kontaktszemély e-mail-címe:

Fenntartó:

Foglalkoztatási forma:

 fejlesztő foglalkoztatás 
 akkreditált foglalkoztatás
 közfoglalkoztatás
 nyílt piaci foglalkoztatás

Vállalja terepgyakorlati 
helyszín biztosítását?

 igen 
 nem

II. ÖSSZEFOGLALÁS

III. FOGLALKOZTATÁSI KÖRNYEZET (röviden)

a) térség bemutatása
b) munkaerőpiaci környezet
c) lehetséges partnerszervezetek
d) piaci igények és lehetőségek

IV. INTÉZMÉNY/FOGLALKOZTATÓ KORÁBBI FOGLALKOZTATÁSI TAPASZTALA-
TÁNAK BEMUTATÁSA

történeti kitekintés – mióta foglalkoztat, melyek a foglalkoztatás területei, a foglal-
koztatás célcsoportja, eredmények, kapcsolati háló
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V. JELENLEGI FOGLALKOZTATÁS BEMUTATÁSA

CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA

Foglalkoztatott személyek megoszlá-
sa érintettség szerint

Foglalkoztatottak 
száma

Korosztály 
megoszlása

Fogyatékosság
Egészségkárosodás
Pszicho-szociális probléma
Szenvedélybetegség
Hajléktalanság
Halmozott probléma

Foglalkoztatási jogviszony Foglalkoztatottak száma
Fejlesztő foglalkoztatás, fejlesztői jogviszony
Fejlesztő foglalkoztatás, Mt. szerinti jogviszony
Akkreditált foglalkoztatás, tartós foglalkoztatás
Akkreditált foglalkoztatás, tranzitfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatott
Nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás

a) mely szolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodást
b) miként alakítják ki az egyénre szabott fejlesztési tervhez kapcsolódó megállapodást
c) munkafolyamatok betanítása
d) mennyire tudatosan törekszenek a foglalkoztatáson belüli előrelépés biztosítására, 
a minél több munkatípus megismertetésére; az egyes tevékenységek/munkakörök 
közötti átjárhatóság; egyéni karrierút
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A FOGLALKOZTATÁS BEMUTATÁSA
a) milyen típusú munkalehetőségeket tud biztosítani
b) HR – képzettség, létszám, a feladatokhoz illeszkedés
c) a foglalkoztatás helyszínei
d) felszereltség
e) miként történik a foglalkoztatás, a munkafolyamatok kialakítása, megszervezése
f) hogyan lehet megteremteni az egyensúlyt a rehabilitáció (mint szolgáltatás) és a 
piacorientált foglalkoztatás elvárásai között
g) kapcsolati háló - milyen mértékben törekszik a külső kapcsolatokra (akár bér-
munka, akár külső munkalehetőségek tekintetében)
h) marketing, PR, termékfejlesztés, termékértékesítés – ki megy tárgyalni, hogyan 
szerzik a munkát, hogyan teszik magukat ismertté; 
i) fenntarthatóság – milyen mértékben törekszik a bevételek optimalizálására, eset-
leg maximalizálására (van-e külső bevétele, vagy elsősorban az intézmény saját 
szolgáltatásait, fenntartását látja el a foglalkoztatás keretében)
j) a fejlesztés tudatossága

– foglalkoztatottak egyéni rehabilitációja, karrierje
– foglalkoztatás/terápia, személyre szabottság
– termékek, szolgáltatások köre, naprakészsége, piacorientáltsága
– termékek, szolgáltatások színvonalának javítása
– HR 
– beruházások szükségessége
– pénzügyi fenntarthatóság, fejlesztéshez szükséges forrás
– kapcsolati háló

VI. FEJLESZTÉS, JÖVŐBELI TERVEK

VII. KÖZREMŰKÖDÉS TUDÁSÁTADÁSBAN, HORIZONTÁLIS TANULÁSBAN

a) objektív lehetőségek
– mekkora csoportot tud fogadni
– időszakosan vagy folyamatosan képes rendelkezésre állni
– többnapos látogatások is szóba jöhetnek-e

b) milyen típusú tudásmegosztást vállal (pl. előadás és körbevezetés, gyakorlati ta-
pasztalatszerzés, folyamatos szakmai támogatás)
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Eddig hét intézmény osztotta meg velük a foglalkoztatási jó gyakorlatait:
– Baptista Szeretetszolgálat Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye, Pécs;
– Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Napsugár Gondozási Központ, Mezőberény;
– Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Aquaponiás és Szociá-

lis Központ, illetve Napsugár Integrált Szociális Intézmény, Kaposvár;
– Napfényes Sziget Integrált Intézmény, Püspökladány;
– Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ, Budapest III. kerület;
– Mohács–Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona, Mohács;
– Szimbiózis Habilitációs Központ Integrált Szociális Intézmény, illetve Szorgoskert 

Nonprofi t Kft., Miskolc.

Elkészültek az összefoglalók, amelyek hamarosan hozzáférhetőek lesznek, elsőként az 
FSZK honlapján – http://fszk.hu/ –, majd a későbbiekben a TÁRS projekt jelenleg fejlesz-
tés alatt álló oldalán. Ízelítőképpen álljon itt néhány eltérő témájú jó gyakorlat a fej-
lesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan:

Pécs
Az Intézményben a foglalkoztatás több munkacsoportban történik, legnagyobb volumenben 
az ajándéktárgy-készítés területén. Különféle anyagokból, különböző technikákkal készülnek 
a kézművestermékek – például kosárfonás, nemezelés, szövés, gyöngyfűzés, textiltermékek.

Nincs raktáron felhalmozott árukészletük, mert a folyamatos értékesítéssel meg tudják 
oldani, hogy ne álljon a pénz az eladatlan termékekben. Kiváló lehetőség hogy a szakorvosi 
rendelőintézet az intézmény számára engedélyezi, hogy egy elkülönített részben árulhassák 
portékájukat. Így a betegeknek várakozás alatt bőven van idejük megtekinteni a termékeket, 
elbeszélgetni az ellátottakkal és nem utolsósorban vásárolni. Emellett városi rendezvényeken, 
és természetes ünnepeken is vásároznak, de a legnagyobb volumenben az orvosi rendelőintézetben 
történik az értékesítés.

Másik megoldás, hogy a tordasi intézménnyel kialakított kiváló együttműködés keretében 
termékeik egy részét kicserélik. Így a termékskála mindkét intézmény esetében bővül, a nagyobb 
választék pedig több elégedett vevőt eredményez.

Mezőberény
Az Egyesület szakemberei külföldi tanulmányutakon azt tapasztalták, hogy minden munka-
tevékenységhez pénzben is kifejezett értéket rendelnek, és egyértelműen meghatározott az 
egyes munkakörökhöz tartozó feladatok listája. Így például az ápolói munkának nem része a 
takarítás, a mosás. Ezen elvek mentén az egyes tevékenységeket az Egyesületnél is szétválasz-
tották. A munkakörök tevékenységek szerinti lebontása és a munkaegységek (pl. 1 kg ruha 
mosása, vasalása; 1 óra takarítás) után járó díjak meghatározása lehetővé tette az intézményen 
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belüli szolgáltatási rendszer újrastrukturálását, új munkakörök, munkacsoportok kialakítását 
és tiszta keretek közötti működtetését. 

Ezen elvek mentén például a támogatott lakhatásban élő ellátottak vagy önállóan takarítanak, 
vagy kérnek hozzá segítséget, de önmaguk végzik el a feladatot, vagy saját pénzükön vásárolják 
meg az Egyesület Szolgáltatási csoportjától az adott szolgáltatást. 

Az új rendszer bevezetéséhez szükség volt a munkatársak szemléletének jelentős átalakítására, 
ami a vezetőség részéről sok beszélgetést, támogatást, megerősítést igényelt. A munkatársaknak 
meg kellett érteniük, hogy azzal nem tesznek jót, ha az ellátottak helyett elvégeznek bizonyos 
feladatokat, még akkor sem, ha az a lakóknak fáradságot jelent. Minden eszközzel támogatniuk 
kell a lakókat abban, hogy amit maguk is képesek megcsinálni, arról ne várják el, hogy más 
végezze el helyettük. Ha kérik, akkor a szolgáltatási csoporttól megrendelhetik szolgáltatásként. 
Ez vezet az önálló életvitel kialakulásához, a társadalmi egyenlőséghez, a jogok és a 
kötelezettségek harmóniájához.

A szolgáltatások megvásárlásához természetesen a munkabér és az egyéb bevételek 
lehetőséget adnak, azt a döntést azonban a lakónak kell meghoznia, hogy az adott havi 
bevételéből a költőpénzét mire kívánja fordítani – szabadidős programra, édességre, fodrászra 
vagy inkább mosatásra.

Kaposvár
Aquapónia, az innovatív vegyszermentes technológia
Az energiatakarékos, számítógépes rendszer által vezérelt, téli időszakban kerti hulladék kom-
posztálását végző komposztkazánnal fűtött passzív házban komplex biológiai folyamattal 
előállított, vegyszer nélküli zöldség és gyümölcstermesztés, valamint haltenyésztés valósul meg.

Az eljárás során a növényeket agyaggranulátumba ültetik, a halakat tartályokba telepítik, 
a tartályból pedig a vizet folyamatosan áramoltatják a növények alatt. A halak és a növények 
szimbiózisban élnek egymással: a halaknál keletkező salakanyagokat ugyanis a növények 
feldolgozzák, hasznosítják, ezzel egy időben a granulátum szűrő hatása által a víz megtisztít-
va kerül vissza a haltartályokba. Öntözésre, gyomirtásra nincs szükség, így a vegyszermentes 
növények termesztésével és az Omega-3 zsírsavban gazdag tilápia halak tenyésztésével a 
program hozzájárul az egészséges étkezési kultúra kialakításához.

Megváltozott munkaképességű autista, fogyatékossággal élő emberek gondozzák a halakat 
és a kemikáliáktól mentes fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcsöket, biztosítják a passzív 
ház működési feltételeit, közreműködnek az előállított termékek elsődleges feldolgozásában, 
valamint értékesítésében.

Püspökladány
A Napfényes Intézmény a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan az alábbi alapelveket követi:

– A fogyatékos személy a képességeinek legmegfelelőbb munkafolyamatokat végezze.
– Folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon a biztonságot jelentő szakmai segítségnyújtás.
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– A munka jelentsen sikerélményt.
– Az ellátottakat ösztönözni kell a magasabb teljesítmény elérésére.
– Tudatosan kell törekedni az ellátott képességeinek legmegfelelőbb, legmagasabb szintű 

foglalkoztatására, az állandó fejlődés lehetőségének biztosítására.
Az Intézményben csak olyan termékek készítenek, amelyek minden munkafázisát képes a 

fogyatékos ellátottak munkacsoportja önállóan, szakember segítsége, beavatkozása nélkül 
elvégezni. A határidős feladatokat úgy tervezik meg, hogy előtte néhány nappal elkészülhes-
senek. Ez a kulcsa annak, hogy ne legyen feszültség, kapkodás, ami a biztonság, a harmónia 
biztosítéka. A foglalkoztatás kulcsszavai a sikerélmény és a biztonság. Ezt tartják a motiváció, 
az elkötelezett, hatékony munkavégzés garanciájának.

Budapest III. kerület, Óbuda
A beérkezett megrendelésekre az alábbiak szerint készül az ajánlattétel:
A segítő-koordinátor (aki az adott terület jártas, gyakorlott szakembere, és a dolgozók képes-
ségeit, terhelhetőségét is ismeri) a megrendelést elemzi. Egy kiemelkedő, egy jó és egy gyengébb 
képességű dolgozóval az adott megbízáshoz kapcsolódó feladatot néhány órában teszteli. Ennek 
alapján meghatározza a reálisan vállalható teljesítményt. Az aktuális időszakra vonatkozó 
leterheltség, gépkihasználás ismeretében meghatározza a felelősséggel adható ajánlat határ-
idejét, a vállalható mennyiséget, és meghatározza az elsődlegesen kalkulált ajánlati árat.

Javaslatát az Intézményvezetővel megbeszéli, és ennek megfelelően tesz az intézmény hi-
vatalosan is az ajánlatot a megbízó felé.

A koordinátor az új feladat elvégzésével megbízott műhely vezetőjét tájékoztatja, aki a 
feladat elvégzésével járó munkafolyamatot elemzi, részfeladatokra bontja, és kialakítja a mű-
helyben dolgozók közötti munkamegosztást. Nem csupán a feladatok bonyolultságát kell fi gye-
lembe vennie, hanem azt is, hogy a munkafolyamatban egy tevékenység elakadása, lassúsága 
sem gátolhatja a következő részfeladatok elvégzését.

A segítők feladata pedig, hogy a lebontott részfeladatokat a fogyatékos munkatársak szá-
mára betanítsák, és az elvégzett munka minőségét folyamatosan ellenőrizzék.

Mohács
Az ellátottak fejlesztési terve az anamnézis felvételén, a biográfi a és az állapotfelmérés ered-
ményén, megállapításain alapul. Az elkészült anyagot az Intézmény „élő dokumentumként” 
kezeli, így bármilyen változás történik az ellátottak életében, azt rögzítik.

Az ellátottak felkészítése, fejlesztése tudatos, tervezett munka eredményeként valósul meg 
az intézmény szakemberei által. A fejlesztés megtervezésénél nem lehet külön kezelni az ön-
álló életvitelre való felkészítés és a foglalkoztatás területeit.

A fejlesztési tervek elkészítése minden esetben team-munkát igényel, amely munkában az 
adott személlyel kapcsolatban álló munkatársak mind részt vesznek – főnővér, osztályvezető 
nővér, mentálhigiénés szakember, foglalkoztatásvezető / munkahelyi vezető stb. Elengedhe-
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tetlen a team-munka, mert mindegyik szakember mást lát, más aspektusból, más kompeten-
ciákkal. 

A munkatársak közötti kapcsolattartást napi szinten egy „üzenőfüzet-rendszer” is támo-
gatja. Így azonnali és egyértelmű az információáramlás. Ez teszi lehetővé például az esetfele-
lős és a munkahelyi vezető közötti információcserét. 

A különböző területeken dolgozó munkatársak között folyamatos az információáramlás. A 
hétfőnként megtartott vezetői teamen minden fontosabb egyéni szintű esemény, praktikus 
információ is napirendre kerül, így az intézmény összes dolgozója értesül az ellátottakkal 
kapcsolatos aktualitásokról.

Az egyéni fejlesztési/foglalkoztatási terveket félévente értékelik. Egy etapban maximum 
két fejlesztési célt tűznek ki. Kiválasztják az adott területen elérni kívánt legfontosabb célokat, 
a fejlesztés eszközeit, módszereit és intenzitását. Egy-egy speciális fejlesztési terület sajátos 
szaktudást igényelhet. Így azt is meg kell határozni, hogy az adott feladatért elsősorban melyik 
szakember a felelős, miközben a többi munkatárs a saját területén segíti a fejlesztést.

A fejlesztési terv kötött, heti órarend szerint készül el minden ellátott esetében a féléves 
időtartamra. A fejlesztési területek meghatározottak, a célhoz vezető módszerek és eszközök 
kiválasztása a szakemberek kompetenciája. Kiemelt jelentőségűek az egyéni fejlesztési alkal-
mak, mert a legtöbb esetben ezzel a módszerrel lehet a leghatékonyabban dolgozni. 

A csoportos foglalkozások más eszközökkel, más motivációkkal tudnak teret adni a közös-
ségnek, a fejlődésnek. Az egyes fejlesztési alkalmat követően a munkatársak az „órarend” 
megfelelő rubrikáiba beírják a refl exióikat. Feljegyzik, hogy mi történt, mit sikerült vagy mit 
nem sikerült megvalósítani. Ebbe a dokumentumba a munkatársak a személyes észrevételeiket, 
megjegyzéseiket is beírják. Így ennek a dokumentumnak kizárólag belső használata engedé-
lyezett. Az egyéni fejlesztési lapon rögzítik – a tervek és a refl exiók alapján – kitűzött fejlesz-
tési célokat, a fejlesztési alkalmak dátumait, az alkalmazott eszközöket és módszereket, vala-
mint az értékelést. Az egyéni fejlesztési lap az ellátott személyi anyagának része.

Miskolc
Az Alapítvány fenntartásában működő intézmények biztosítják a foglalkoztatottak számára 
a szakmai előrelépés lehetőségét. Ennek érdekében:

– fi gyelembe veszik az alkalmazott személyes rehabilitációs tervében meghatározott 
pályatervet;

– gondoskodnak arról, hogy a foglalkoztatott az előrelépéséhez szükséges tapasztalatot, 
gyakorlatot megszerezze;

– lehetőséget biztosítanak, hogy képzések, továbbképzések keretében a foglalkoztatott 
megszerezze azt a tudást, képesítési feltételt, amelynek alapján szert tehet a szakmai 
előrelépéshez szükséges végzettségre;

– lehetővé teszik az alacsonyabb óraszámú foglalkoztatásból átlépve magasabb óraszámban 
történő munkavégzést;
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– biztosítják a magasabb szintű munkakörbe való továbblépést a megszerzett munka ta-
pasz talatnak, valamint végzettségnek megfelelően, pl. mosogató munkakörből felszolgálói 
munkakörbe történő továbblépés; takarító, konyhai kisegítő munkakörből konyhalány, esetleg 
betanított szakács munkakörbe történő továbblépés. Konyhai tevékenységből kivezetés 
lehetősége a belvárosi étterembe. Egyéb munkaköröknél a betanított munkás pozícióból 
lehetőség van egy-egy kisebb munkacsoport egységvezetői pozíciójának betöltésére, pl. betanított 
munkásból brikettálási egységvezető lehet.

Több szinten biztosítja a szervezet a továbblépési lehetőséget az egyének képességeinek 
megfelelően, ehhez elsősorban az adaptált JOBWARDS-programot használják. A csoportos 
felkészítő program a munkavállalást támogató kulcskompetenciákat öt témakörben, modulá-
ris rendszerben, a gyakorlatba ágyazottan dolgozza fel.

A jó gyakorlatok feltárása folytatódik, hiszen az egyik leghatékonyabb tanulási forma 
lehet az együttműködésen alapuló, gyakorlati megközelítésű tudásmegosztás. Ezért 
a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja6 nyitottan várja azon intézmények, 
foglalkoztatók vagy szolgáltató szervezetek jelentkezését, amelyek úgy gondolják, hogy 
szeretnék megosztani tudásukat, tapasztalataikat és jó gyakorlataikat annak érdeké-
ben, hogy minél több fogyatékos ember kapjon lehetőséget a munkavállalásra és a 
fejlődésre.

6 Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja. Forrás: http://fszk.hu/wp-content/uplo-
ads/2017/05/Bemutatkozo_fuzet_FMCS.pdf (Letöltés ideje: 2017. 09. 01.)
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Jakubinyi László

SZIMBIÓZISBAN: SZOCIÁLIS FARM, 
„PARA-GASZTRO”-HÁLÓZAT
A Szimbiózis Alapítvány 1999-ben jött létre Miskolcon. Szervezetünk olyan peremhely-
zetű sérült emberek oktatását, nevelését, társadalmi integrációját támogatja, akik a 
helyzetükből önerőből képtelenek kikerülni, így külső segítségre szorulnak. A célcso-
portot elsősorban autizmussal élő, értelmileg és halmozottan akadályozott személyek 
képezik, akik tartós „szimbiotikus” támogatást igényelnek. Támogatjuk a családban élő 
(szállítás, nappali ellátás, tehermentesítés, táborok, terápiák), valamint a felnőtté váló 
és önálló életvitelre törekvő (foglalkoztatás, lakóotthonok, támogatott lakhatás, kép-
zések, sport, szabadidős és fejlesztő programok) fogyatékos személyeket egyaránt. 
Foglalkoztatási modellünk pillérei:

• terápiás foglalkoztatás: különböző műhelyekben szociális intézményi keretek között;
• védő jellegű foglalkoztatás különféle munkakörökben, többségében integrált 

munkakörülmények között (fejlesztő és akkreditált foglalkoztatási formák);
• tranzitfoglalkoztatás, munkapróba, tanulószerződés, munkarehabilitáció (pl. 

börtönviseltek vagy közcélú munkavégzésre ítéltek számára);
•  nyílt munkaerőpiaci kivezetés (akkreditált munkaerőpiaci szolgáltatás).

A foglalkoztatási formák átjárhatók, alapvető szakmai célunk a többségi munkahe-
lyeken való elhelyezkedés elősegítése, ugyanakkor állapotromláskor van lehetőség egy 
alacsonyabb szintre visszalépni, ami nagyfokú biztonságot jelent klienseinknek. Rend-
szeresen szervezünk szakmai és betanító képzéseket, kompetenciafejlesztő tréningeket. 
Évente mintegy 400 fogyatékos személy veszi igénybe szolgáltatásainkat. 

Foglalkoztatóként számos fejlesztést valósítottunk meg, melyek során a létrehozott 
munkahelyen dolgozó célcsoporti személyek foglalkozási rehabilitációs programjának 
eredményei között is több sikeres nyílt munkaerőpiaci kivezetésről számolhatunk be. 
Jelenleg alapítványunknál és nonprofi t kft.-ként működő gazdasági egységünknél 
mintegy 240 fő dolgozik, akik közül 172 fő fogyatékos, megváltozott munkaképességű 
személy. Büszkék vagyunk arra, hogy jogilag védett foglalkoztatónak minősülünk, de 
az általunk biztosított munkahelyek körülményei többségükben megfelelnek a nyílt 
munkaerőpiaci feltételeknek. Sikeres társadalmi vállalkozásaink (kecskesajtüzem, ebéd-
futár és étterem, farm-panzió, erdei iskola, szociális farm stb.) alapvető célkitűzése a 
fogyatékos emberek számára értékteremtő munkalehetőség biztosítása. 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   124Szocpol szemle_2017-5szám.indd   124 2017.12.10.   22:36:232017.12.10.   22:36:23



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

125SZIMBIÓZISBAN: SZOCIÁLIS FARM, „PARA-GASZTRO”-HÁLÓZAT

Baráthegyi Majorság
A Szimbiózis Alapítvány legnagyobb telephelye a Baráthegyi Majorság, mely Miskolcon 
a Diósgyőr városrészben található, a diósgyőri vár és Lillafüred között félúton. A Bükk 
keleti kapujával közvetlenül szomszédos Baráthegy a terület valamikori gazdáiról, a vár 
uradalmában szolgáló pálosokról kapta elnevezését, erről a hegy lábánál lévő korabeli 
kolostorrom is tanúskodik. A majorság kialakításának alapvető koncepciója az ezeréves 
hagyományokra épülő emberléptékű, értékteremtő gazdálkodás újrateremtése, az év 
minden napját tartalmas tevékenységekkel átszövő, holisztikus szemléleten alapuló 
közösségi élettér kialakítása. Az 5 hektáros területen már több mint 15 éve folyik fej-
lesztő munka. Az ökoparkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó, fóliasátor, 
üvegház, gombatermesztő pince mellett istálló (kecske, szamár, ló, disznó, nyúl, baromfi , 
valamint alpaka lakókkal) és manufaktúrák (főzőkonyha, sajtüzem, asztalos- és kéz-
művesműhelyek) találhatóak, ahol fogyatékossággal élők és megváltozott munkaké-
pességűek dolgoznak. Baráthegyi kecskesajtunk Élő Tisza és HÍR-védjegyes termék, 
saját piaci kis sajtüzletünkből nagy örömünkre minden termékünk (natúr és fűszeres 
sajtok, sajtkrémek, joghurtok, feta és egyéb sajtkülönlegességek) elfogy. 
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A majorságban több épületünk szociális funkciót lát el: nappali intézmény, lakóotthon 
és támogatott lakhatási egységek (14 + 12 + 6 = 32 fő számára), képzési és fejlesztési 
központ. A majorságban a turizmus évtizedes múltra tekint vissza: a kezdeti nyári tá-
borközpont helyett ma már 36 fős ifj úsági szálláshelyen minősített Erdei Iskola fogad-
ja a látogatócsoportokat, számuk az elmúlt években túllépte az évi 2000 vendégnapot. 
Turisztikai attrakcióink a majorsági hagyományos gazdálkodás mellett évről évre bő-
vülnek: a többfunkciós kemence (sütés, főzés, füstölés, aszalás), a szalonnasütő, a mini 
kalandpark, a sportpálya, a játszótér, az íjászpálya, a lovaspálya, a csacsis kordé, az 
eredeti jurta mellé felépült 400 nm-en a diósgyőri vár korabeli mása fából. A 8 m magas 
tornyokkal, kápolnával, kapubástyákkal, gyilokjárókkal, a várban népi mesterségek 
bemutatójával, vizesárokkal, vízimalommal várja az középkori kalandra vágyókat. A 
vár mellett korhű városrész kialakítása kezdődött el: a piactér keleti oldalán maga a vár 
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emelkedik, a déli részt három rusztikus faépület (kincsesház, gyógynövényszárító és 
teaház, vadászház) határolja, a keleti oldalon az állattartó karámok kezdődnek, az 
északi oldalra kerül majd a vendégfogadó (építési engedéllyel rendelkező, pályázati fo-
lyamatban lévő családbarát panzió és wellnessközpont). 

A majorságban érkezőket az itt dolgozó fogyatékos emberek fogadják és vonják be (az 
általuk egyébként is nap mint nap végzett) hagyományőrző tevékenységekbe. Élmény-
terápiás programunk (sérült emberek „tanítják” a látogatókat, pozitív imázs transzfer 
érvényesülése) mint a társadalmi befogadó szemlélet kialakításának hatékony eszköze 
2011-ben megkapta az Európai Integrációs Díj elismerést.

A Baráthegyi Majorság az egyik legismertebb, nemzetközileg is jegyzett szociális farm 
Magyarországon.

„Batyu-Téka, több mint étterem…”
A Baráthegyi Majorságban megtermelt zöldség feldolgozását a szervezet által alapított 
Szorgoskert Nonprofi t Kft. főzőkonyhája végzi. Többéves előkészület után egy régi, 
bezárt fi tneszterem átalakításával 2014 december 3-án, a Fogyatékos Emberek Világ-
napján nyitottuk meg a „Batyu-Téka, több mint étterem…” elnevezésű speciális közös-
ségi színteret Miskolc belvárosában, az Arany János utca 4. szám alatt. Naponta a 
négyféle menü a majorságban előállított főzőkonyhából érkezik, jelenleg folyik egy 
egyszerűbb, helyben előállított „à la carte” étlap bevezetése is, mely a napi átlag 100 fős 
vendégszám emelését célozza. 

A „batyu” esetében nem egy egyszerű fogyatékossággal élőket foglalkoztató étterem-
ről van szó (ezért is választottuk a „több mint étterem” szlogent), ugyanis a hely közös-
ségi és szociális tevékenysége sokkal erőteljesebb, mint az ingatlan működtetését fenn-
tartó éttermi funkció. A „batyu” elnevezés utal egyrészt az ebédfutár-szolgálatra, 
másrészt az étteremhez kapcsolódó „Mosoly Kuckó” elnevezésű fejlesztő játszóházra, 
melyben fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek speciális babysitter-szolgáltatá-
sát biztosítjuk. A „téka” szó az étteremben elérhető gyógypedagógiai-szociális szak-
könyvtárunkra utal, valamint a rendszeresen itt megrendezett szakmai fórumokra, 
képzésekre. A „több mint étterem” a további pluszfunkciókat jelenti: van gyógyteaklub 
(szülők sorstársklubja), fogyatékossággal élők párkeresője, szakmai rendezvények, spe-
ciális kiállítások stb.

Para-gasztro-hálózat
Sajtkészítői és éttermi tapasztalatainkra hagyatkozva indítottuk el egy éve a „para-gaszt-
ro-mozgalmat”. A FOF2016-os pályázatunk keretében hét vendéglátással és élelmiszer-
gyártással foglalkozó szervezet dolgozott együtt, amelyek összerakták tapasztalataikat, 
valamint megmutatták „konyhatitkaikat”. Kivétel nélkül olyan szervezetek kooperáltak 
a projekt időszaka alatt, amelyek fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű sze-
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mélyeket foglalkoztatnak a vendéglátás-gasztronómia területén. A közös munka egyik 
eredménye a széles körű disszeminációt biztosító Konyhatitkok tanulmány, mely online 
formában is elérhető itt: http://szimbiozis.net/fi les/hirek/Konyhatitkok%20Konyv.pdf. 

A projekt az egyéni és szervezeti célokon túl rendszerszintű fejlesztő hatást is kifejtett 
(pl. lobbitevékenység, fejlesztési javaslatok a tanulmányban, policy paper, kommuniká-
ció) annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztatása szakmai, piaci és 
társadalmi szempontból is fejlődésorientált ágazattá válhasson. A projekt elemeinek 
megvalósítása a hét szervezet szakmai megerősítését eredményezte, és a para-gaszt-
ro-mozgalom a szakmapolitika látóterének fókuszába is bekerült. Mindez várhatóan 
további fejlesztési programok indukálását célozza, melyek kedvezményezettei a meglé-
vő partnerség, a bevont szervezetek, illetve további leendő kezdeményezések (fejlesz-
tések, foglalkoztatás kialakítása). A projekt és a szakmai zárókonferencia nyomán el-
indult egy közös gondolkodás az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 
Pannon-Gasztro Akadémia és más, ezen a területen működő társadalmi vállalkozások 
részvételével. 

A hálózat kiterjesztését célozza aktuális projektkezdeményezésünk („Be-Fogadó” 
projekt), mely további hat olyan hazai szervezet összefogását, kölcsönös tapasztalat-
cseréjét, hálózatosodását valósítja meg, amelyek szociális tevékenységük mellett fenn-
tartható társadalmi vállalkozásként turisztikai szolgáltatást, illetve szálláshelynyújtó 
egységet üzemeltetnek, fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyeket fog-
lalkoztatva. A turisztikai szektor hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, 
célunk, hogy a fogyatékos emberek és az őket segítő szervezetek ne csak vendégekként, 
hanem turisztikai szolgáltatások üzemeltetőiként és aktív munkavállalóként is szerep-
lőkké válhassanak.

Szociális Farmok bevezetése Magyarországon
A szociális farm a mentális és fi zikális jóllétet, illetve ismeretátadást elősegítő 
szolgáltatásokat nyújt a mezőgazdasági munkába való bevonással. 

A SZOCIÁLIS FARM a szociális és szolidáris elveknek megfelelően, a társadalmi és 
környezeti szemléletformálás érdekében működő kooperatív gazdálkodási forma, amely 
mezőgazdasági termelő, feldolgozó, szolgáltató tevékenységet végez hátrányos helyzetű 
személyek bevonásával, illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló 
kiegészítő tevékenységet a társadalom szélesebb köre számára. (A magyar szakértői team 
által javasolt, EMMI Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság és Szociális Farm munkacsoport 
által elfogadott hazai defi níció)

Három altípusát különböztetjük meg. 
–  A rehabilitációs farm fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása a szo-

ciális intézmény keretei között folytatott foglalkoztatásba. 
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–  A gondoskodó farm fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása a mező-
gazdasági tevékenységbe ott, ahol azt végzik. 

–  A társadalmi farm fő jellemzője a szemléletformálás egy meghatározott személyi kör 
részére és/vagy a foglalkoztatásba történő bevonás a mezőgazdasági tevékenység 
végzésének helyén.
A szociális farmok gyógyító, ismeretátadó szolgáltatásait igénybe vevők két 

célcsoportját különítettük el, részükre többféle szolgáltatást nyújthatnak e gazdaságok:
Elsődleges célcsoport: Sajátosságaiknak és igényeiknek megfelelően többek között 

képzés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció 
szolgáltatások nyújthatók számukra.
a) Gondoskodásra szoruló személyek, akik segítség nélkül nem képesek helyzetükön 
javítani: 

–  hátrányos helyzetű emberek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, 
rehabilitáció;

–  fogyatékosok / megváltozott munkaképességű emberek – foglalkoztatás, szocia-
lizáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció;

–  gyermekvédelmi rendszerben elhelyezett gyermekek – képzés, oktatás, képesség-
fejlesztés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció;

–  fi atalkorú személyek javító-nevelő intézkedés keretében – képzés, oktatás, képes-
ségfejlesztés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció;

–  elítéltek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, közérdekű munka, utógondozás, 
pártfogó felügyelet, jóvátételi intézkedések;

-  menekült, oltalmazott személyek – társadalmi beilleszkedés elősegítése.

b) A felnövekvő generáció (nevelési-oktatási intézmények tanulói), akik számára fon-
tos gyakorlati tanulási és szemléletformálási terep a szociális farm: 

–  óvodások, tanulók, hallgatók – környezeti nevelés, környezettudatosság, fenntartha-
tóság, esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése, prevenció, élet-
vezetés, egészségfejlesztés, közösségi szolgálat szervezett kereteinek biztosítása;

–  önkéntesek fogadása, foglalkoztatása.
Másodlagos célcsoport: a tágabb közösség bármely tagja, a felnövekvő generáció 

számára többek között környezeti nevelés, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek 
és készségek fejlesztése, egészségfejlesztési szolgáltatások nyújthatók.

Jóllehet a szociális farm a szolgáltatásait egy meghatározott célcsoport számára 
kínálja, a kedvezményezettek közé sorolhatjuk magukat a gazdákat, sőt a segítő 
szervezeteket is, hiszen ők is profi tálhatnak a tevékenységekből. 

Szociális farm fenntartója lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és egyéni cég, 
őstermelő, szociális szövetkezet, az állam szociális intézményi fenntartói feladatainak 
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormány-
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zatok társulása (állami fenntartó), civil szervezet (alapítvány, egyesület), egyházi jogi 
személy.

A célcsoportok életminőségét a szociális farmon végzett tevékenységek jelentős 
mértékben javíthatják. Észlelhető a családias, baráti viszonyok, az érzelmi jóllét, a 
lokális közösséghez tartozás érzésének kialakulása; az egészségi állapot, az anyagi 
helyzet javulása; a munka és aktivitás értelmes tevékenységet biztosít; a kiegyensúlyo-
zott, zöld környezet erősíti a személyes biztonság érzetét; a farmok környezettudatos, 
illetve biogazdálkodás esetén javíthatják a környezet minőségét. A szociális farmmű-
velés előnyöket hozhat a gazdáknak is. A csoportok fogadásával a farm nyitottabbá 
válik a külvilág felé, a gondoskodó, szabadidős és oktatási szolgáltatások pedig új bevé-
teli forrásokat kínálhatnak. 

A szociális farmok kialakításának egyik lehetséges formája, hogy a segítő szer-
vezetek keresnek a környéken működő földműveseket, akikhez rendszeresen, aktív 
tevékenységre „kiviszik” a hátrányos helyzetű célcsoport tagjait. A segítő szervezetek 
azonban maguk is létrehozhatnak mezőgazdasági egységeket. Az ilyen szociális 
farmok működtetéséhez elengedhetetlen a segítő szervezetek által földműves (jogsza-
bályban előírt végzettségű) szakember alkalmazása. 

A nemzetközi példák: 
– Nagy-Britanniában a care farming (gondoskodó farmművelés) mozgalom alulról 

építkezik, http://www.carefarminguk.org/, a szociális farmok az ország minden pontján 
megtalálhatók.

– Norvégiában a Mezőgazdasági Minisztérium játssza a főszerepet. 2012-ben fogad-
ták el a Nemzeti Zöld Gondoskodás Stratégiát. A szociális farmok minősítése kötelező, 
2011-ben közel 1100 gazdaság kínált fejlődési/gyógyulási lehetőséget. 

– Hollandiában készül a legtöbb kutatás a témában, a szociális farmok száma 2009-
ben több mint 1000 volt. „Terápiás” szolgáltatásaik az egészségügyi biztosítási prog-
ramból is megvásárolhatók. 

– Ausztriában 650 szociális farmot tartanak nyílván, Bécsben már egyetemi green 
care tanszéket is létrehoztak.

– Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a tagállamoknak és az EU Bizottság-
nak is javasolja a szociális farmművelés támogatását. Az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2012. december 12-én elfogadta a „NAT/539 Szociális mezőgazdaság” doku-
mentumot 

Szociális mezőgazdaság: „zöld gondozás”, szociális és egészségügyi politikák
Magyarországon 2003-ban, különféle pályázati források támogatásával indult a hazai 
„autista majorságok” létrehozása és fejlesztése. Az autista farmok fejlődése a források 
beszűkülésével az elmúlt években megrekedt. A hazai szociális farmművelési kezdemé-
nyezések tárháza viszont egyre sokszínűbbé vált. Komplex szolgáltatási modellt hozott 
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létre pl. a miskolci Szimbiózis Alapítvány. 5 hektáros Baráthegyi Majorságában ker-
tészet, állattartás, élelmiszergyártás, asztalosüzem működik, szociálterápiát folytatnak, 
de van itt kézművesműhely, panzió, erdei iskola is. Hernádszentandráson a BioSzent-
andrás Programot a magas munkanélküliség és a kilátástalanság leküzdésére indítot-
ták. Széles termékpalettából álló mintagazdaságot hoztak létre, oktatást indítottak a 
helyieknek. Ma 2,6 hektáron gazdálkodnak, 25-30 helyi embert vontak be a működés-
be, termékeik jelentős részét feldolgozzák és sikerrel értékesítik. A hazai jó példák közül 
kiemeltük még az E-Misszió Egyesület által kezdeményezett Tanyapedagógia Prog-
ramot, a Vodafone Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány „Főállású Angyal” tá-
mogatásával létrehozott Falusi Porta Tanoda hálózatot; az MNVH Közösségi Tanu-
lókert Hálózatát és a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda (VEVI) szakkörét, ami 
az általános iskolás gyermekekkel ismerteti meg a kertművelést. 

A szociális farm komplex modelljének megvalósításához a jogi keretek hazánkban 
jelenleg nem adottak. A tevékenység összetett (szociális ellátás, foglalkoztatás, oktatás, 
vállalkozási tevékenység stb.), több hátrányos helyzetű csoporttal foglalkozhat a 
fenntartó, de nem egységként (farmként), csak több szolgáltatás mozaikjaként működhet. 

A Szimbiózis Alapítvány hat egyetemet és több ágazati szakértőt bevonva készítette 
el a „Szociális Farmok bevezetése Magyarországon” c. tanulmányát és szakmapolitikai 
javaslatát. A kezdeményezést az EMMI Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottsága karolta 
fel, és több minisztérium bevonásával jött létre a Szociális Farm tárcaközi munkacsoport. 
A tanulmányban feltárt jogi akadályok leküzdésére a munkacsoport konkrét javaslatokat 
fogalmazott meg, melyek várhatóan a közeljövőbeli megjelenésükkel segítik elő a 
szociális farmok hazai elterjedését. 

2016 közepén az országos mozgalom/hálózat létrehozta a Magyar Szociális Farm 
Szövetséget. Célkitűzése a szociális farmok fejlesztése, számuk növelése, a vidéki 
környezet vonzóvá tétele, a passzív ellátásban lévő hátrányos helyzetűek bevonása és 
az aktív, munkaalapú jövőkép széles körű elterjesztése. A szociális farmok hálózatának 
bővülése hozzájárulhat többek között a vidék megtartó erejének növeléséhez; a hátrányos 
helyzetűek életminőség-javításához; munkahelyeket teremthet; fejlesztheti a társadalmi 
integrációt a gyakorlatban. 

Letölthető tanulmány: http://szocialisfarm.hu/fi les/Szocialis%20Farm%20tanulmany%
203.2.%20vegleges_nokorr.pdf

Bővebb információ:
www.szocialisfarm.hu
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 Györe Edina

AUTISTA FARM ZALÁBAN
A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény története

Az 1800-as évek közepén Ébenspanger Lipót földbirtokos újnéppusztai birtokán kastélyt 
épített, és mintaszerű mezőgazdasági tevékenységet folytatott. A háború során meg-
rongált, kifosztott kastélyépület 1947-ben került a Népjóléti Minisztérium kezelésébe 
„Járási Szeretetház” néven. Az épület mai jellegét a század eleje óta őrzi. A szociális 
otthon 1950-ben kezdte meg működését 30 férőhellyel. Lakói idős, magára hagyott, 
tehetetlen emberek voltak. 1959-ben 70 férőhelyre bővített – mai megnevezéssel pszi-
chiátriai betegek – otthonává vált. 1968-tól az Újnéppusztától 4 km-re lévő dusnoki 
részleget is az intézményhez kapcsolták.

Az otthon fejlesztése, korszerűsítése az 1970-es évektől kezdődött. 1986-ban volt a 
szakosítás, amikor szakértői vélemény alapján a lakókat az állapotuknak megfelelő 
intézménytípusban helyezték el. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény új szemléletet jelentett az ellátásban, valamint meghatározta 
számunkra a kötelezően ellátandó feladatokat. A korábbi elnevezéssel a Zala Megyei 
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete 2012. április 1-től kezdte meg 
működését.

Az intézmény alapító okirata 2016. november 1-jén módosult a névváltozás és az 
integrált intézményhez beolvadó telephelyek adatainak változása miatt. A Zala Megyei 
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthonához integrálódott a Zala Megyei Pszi-
chiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete, valamint a Fogyatékkal Élők In-
tegrált Intézménye, s így létrejött 2016. november 1-től a Zala Megyei Szivárvány Egye-
sített Szociális Intézmény.
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Az intézmény helye a szociális ellátórendszerben

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Zala Megyei 
Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény integrált szervezeti formában, külön telep-
helyeken, szakosított bentlakásos szociális intézményi ellátás keretében nyújtja szol-
gáltatásait, összesen 413 fő engedélyezett ellátotti férőhellyel.

Az intézmény bentlakásos intézményként az önmaguk ellátására nem, vagy csak 
részben képes fogyatékkal élő személyek és pszichiátriai betegek ápolását, gondozását, 
rehabilitációját végzi.

A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény székhelyintézményhez 
tartozik az új elnevezések alapján a Magyarszerdahelyen található Zala Megyei Szivár-
vány Egyesített Szociális Intézmény Csillagfény Lakóotthona I., a Nagykanizsán talál-
ható Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Csillagfény Lakóotthona 
II–III, a Pölöskefőn található Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény 
Napsugár Otthona és a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Platán 
Lakóotthona, a bázakerettyei Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény 
Aranyág Otthona és a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Ciklámen 
Lakóotthona, a nagykanizsai Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény 
Holdfény Otthona, valamint a muraszemenyei Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szo-
ciális Intézmény Hóvirág Otthona.

Az igénybe vehető szakosított ellátási formák közül a fogyatékos személyek ápolást, 
gondozást nyújtó ellátása 216 fő (Székhely 57 fő, Napsugár Otthon 23 fő, Hóvirág 
Otthon 76 fő, Holdfény Otthon 60 fő), fogyatékos személyek rehabilitációs intézmé-
nyi ellátása 9 fő (Napsugár Otthon), fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóott-
honi ellátása 28 fő (Csillagfény Lakóotthon I–II–III. 20 fő, Platán Lakóotthon 8 fő), 
pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó ellátása 123 fő (Aranyág Otthon), 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményi ellátása 21 fő (Aranyág Otthon), 
pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (Ciklámen Lakóotthon) 
16 fő engedélyezett létszámmal valósul meg.

Az intézmény célja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő személyek jogainak, esély-
egyenlőségének biztosításával teljes körű ellátást, biztonságos lakókörnyezetet, a tár-
sadalom által támogatott életvezetést, életminőséget nyújtson. A teljes körű ellátás 
keretében az ellátást igénybe vevők számára koruknak, egészségügyi állapotuknak 
megfelelő fi zikai, egészségügyi, valamint mentálhigiénés ellátást biztosít.

A székhelyen, egy kétszintes kastélyépületben 57 fő értelmi fogyatékos személy 
ápoló-gondozó otthoni ellátást vesz igénybe. Az intézmény az önmaguk ellátására nem, 
vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek részére biztosít ellátást, 
akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak ilyen 
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keretek között van lehetőség. Az integrált intézmény fejlesztő foglalkozásokat is biz-
tosít ellátottjai részére, órarendszerű módon. A fejlesztő foglalkozások az oktatási 
időszaknak megfelelően zajlanak, részei az életvitelbeli ismeretek, a háztartási gyakor-
lati készségek, a munka világára való felkészítés, mennyiségi ismeretek, zenei foglalko-
zások, a kommunikáció és a kultúrtechnikák fejlesztése, informatikai ismeretek, moz-
gásfejlesztés és dühterápia. Jelenleg 31 ellátott van fejlesztési jogviszonyban, 12 fő 
ellátott munkatörvénykönyves jogviszonyban áll. A foglalkoztatás célja az önálló mun-
kavégzést segítő képességek és készségek fenntartásán túl azok fejlesztése, új munka-
folyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, továbbá az ellátott testi és szellemi 
képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, 
megőrzése, fejlesztése.

A fejlesztő foglalkoztatás keretein belül működik kerámiaműhely, ahol törekszenek 
a fazekasagyag többféle technikával való feldolgozására, változatos motívumokat, dí-
szítéseket alkalmaznak. Dísz- és használati tárgyak öntése, színes mázazása vagy egyedi 
festése, emlékplakettek gyártása alkotja a foglalkozás elemeit. 
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A papírmerítő műhelyben saját készítésű merített papírból idézetes képeslapokat, 
könyvjelzőket, ajándékkísérőket, okleveleket, képeket, esküvői meghívókat és batikolt 
csomagolóanyagot állítanak elő. 

A textilműhelyben felnőtt- és gyermekkötények, gépi hímzett termékek, egyedi 
kivitelű ajándéktárgyak, illatos fi gurák készülnek az intézmény által megtermelt leven-
dula felhasználásával is. 

További foglalkoztatási lehetőséget nyújt az ellátottak számára a parkgondozás, a 
zöldterület rendezése, a terület tisztán tartása és a levendulatermesztés.

Közvetlen bevételt nem eredményező, saját intézményi célú tevékenységekben is részt 
vehetnek az ellátottak. A kertészetben a tavaszi munkák, az ültetés, a fák metszése, 
az intézmény körüli park gondozása, rendben tartása jelent mindennapi feladatot. 
Állandó feladat a takarítás, az intézmény közös helyiségeinek, irodáinak, bútorzatának 
rendben tartása, tisztítása. 

Az intézményben az ellátottak életkorának, egészségi állapotának, képességeinek, 
egyéni adottságainak és igényeinek fi gyelembevételével biztosítják számukra az akti-
vitást segítő fi zikai, szellemi és szórakoztató, kulturális tevékenységeket. Az ellátot-
taknak lehetőségük van sportolni, melynek során atlétika-, bocsa- és kerékpárversenyt 
szerveztek, közreműködhetnek a helyi ünnepségeken is szereplő tánccsoportban, al-
kalmanként kirándulásokon vehetnek részt, üdülést szerveznek nekik. Kiemelt fi gyel-
met kapnak az állami és egyházi ünnepekhez kapcsolódó intézményi rendezvények, 
hagyományőrző ünnepek, de a névnapokat és a születésnapokat is megtartják. A hité-
let biztosítása érdekében szentmisére mennek, bibliaórákon vehetnek részt. Többféle 
kreatív foglalkozás közül választhatnak: festés, termések ragasztása, gipszkiöntés, 
tépés, vágás, gyurmázás, szalvétatechnika, színezés, bábozás, varrás, gyöngyfűzés, 
kép- és formakirakás szerepelt eddig a palettán. 

Az intézmény helyi adottságait kihasználva a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság pályázott a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirde-
tett „Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése” 
című konstrukcióra TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010 azonosítószámmal, „Zalai Autista 
Farm létrehozása” elnevezéssel. A projektötlet megfogalmazásakor előtérbe került az 
intézmény területi elhelyezkedése, a környezet vidéki jellege. A pályázat elnyerése után 
közel 17 hónap alatt elkészült, majd 2015. november 30-án átadták a Zalai Autista 
Farmot, melynek működtetését 5 évre vállalta az intézmény. 

A projekt alapvető célja volt, hogy infrastrukturális fejlesztések támogatásával hoz-
zájáruljon az aktív korú autizmus-spektrumzavarral élő, valamint az egyéb aktív korú 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez, 
ezzel segítve társadalmi és munkaerőpiaci integrációjukat. Olyan szolgáltatásokat ala-
kítottak ki, amelyek lehetővé teszik az autizmus-spektrumzavarral élők szocioterápiás 
tevékenységének és akkreditált foglalkoztatásának hatékony és biztonságos működte-
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tését és annak hosszú távú fenntarthatóságát. További célként jelent meg a pályázatban 
az intézményben, valamint otthonukban élő aktív korú autista személyek és a környe-
ző településeken élő megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának 
megteremtése, az intézményhálózat önfenntartásának, önellátásának növelése.   

Az európai uniós pályázatnak köszönhetően üvegház épült a zöldség- és növénypa-
lánták számára. A projekt keretében létesült hagyományos falusi udvar, pajta, baromfi -
udvar, konyhakert és sertéstelep is. Ezen beruházások a magyarszerdahelyi intézmény, 
illetve a szomszédos lakásotthon területén valósultak meg.

 

A fejlesztés eredményeként a szociális intézményben tizenegy munkahelyet hoztak 
létre, ebből ötöt az autisták számára, hat új státuszt pedig a közeli településeken élő 
megváltozott munkaképességű emberek részére.

A projekt fenntartási időszakában (2015. november 30. – 2020. november 29.) éven-
te két turnusban turnusonként 99-99 malacot hizlaltak fel. Az intézmény a felhizlalt 
sertéseket értékesíti, és az ebből befolyt összeget visszaforgatja az Autista Farm mű-
ködtetésére.

Az infrastrukturális beruházás után a képzésekre és a foglalkoztatásra is nagy hang-
súlyt fektetnek. Ennek okán az EFOP-1.1.2-16 azonosítószámú, „Nő az esély – képzés 
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és foglalkoztatás (a roma nők képzése és foglalkoztatása)” projekt keretében a Zala Megyei 
Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény nagykanizsai Holdfény Otthonában 15 roma 
származású személy dolgozik segédápolói munkakörben 2017. február 1-től 2 éven át, 
amely időszak alatt szociálisápoló- és gondozó-képzésben is részesül a célcsoport. A 2 
éves projektfoglalkoztatást 1 éves intézményi továbbfoglalkoztatás követi.

A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény bázakerettyei Aranyág 
Otthonában további 17 fő célcsoporttagot foglalkoztatnak 2017. augusztustól, és szá-
mukra is képzést szerveznek. Tervezik továbbá a Zala Megyei Szivárvány Egyesített 
Szociális Intézmény magyarszerdahelyi székhelyintézményében még 15 fő roma nő 
foglalkoztatását a projekt keretében. 

A Zalai Autista Farm megvalósítása és a képzési, foglalkoztatási projektek után újabb 
pályázati lehetőség nyílt az intézmény számára. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság mint a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény fenntartója pá-
lyázatot nyújtott be EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosítószámmal, „Kastélykiváltás 
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Magyarszerdahelyen” elnevezéssel. A benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek 
ítélték. A nyertes projekt összköltsége 498,75 millió Ft, az Európai Unió támogatásának 
mértéke 100%. 

A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szen-
vedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásá-
ban engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása 
és a lakók igényeire refl ektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási 
formák kialakítása.

A projekt megvalósítása során a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intéz-
mény székhelyintézményéből 57 fő fogyatékossággal élő ellátott kerül elhelyezésre 
Felsőrajk, Újudvar és Pölöskefő településeken. Az új, akadálymentesített, nettó 200 
négyzetméteres épületek a településekbe integráltan kerülnek elhelyezésre. 

A kiváltás során Felsőrajkon két 12 férőhelyes lakóotthont, Újudvaron szintén két 12 
férőhelyes lakóotthont, Pölöskefőn egy 9 férőhelyes lakóotthont építenek, 
költségoptimalizált épületenergetikai megoldásokkal. A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság a projekt megvalósításával gazdaságosabb működésre és alacsonyabb 
közműköltségekre törekedett. 

Annak érdekében, hogy a támogatott lakhatás számára minél több szolgáltatás 
váljon elérhetővé, kialakítanak egy bővített szolgáltatási gyűrűt és fejlesztő foglal-
koztatást. Magyarszerdahelyen, a kiváltott intézmény helyszínén Szociális Szolgálta-
tó Központot hoznak létre, ahol az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellá-
tás és a támogató szolgálat mint szociális alapszolgáltatás vehető igénybe. A 
szolgáltatóközpont az alapszolgáltatásokon túl fejlesztő foglalkoztatás keretében biz-
tosít a lakók részére munkalehetőséget.

A projekt megvalósításával egy olyan szervezet működtetése a cél, amely képes hosz-
szú távon, szakmailag és gazdaságilag rentábilisan, fenntartható módon működni. 
Emellett a fenntartó kiemelt célja, hogy a támogatott lakhatás az érintett településeken 
járuljon hozzá a foglalkoztatás bővítéséhez, ezáltal a munkanélküliség csökkentéséhez, 
a helyi alapszolgáltatások fejlesztéséhez, a településkép javításához. A támogatott lak-
hatásban részt vevők növelik a helyi lakosság számát, igénybe veszik a település köz-
szolgáltatásait, és hozzájárulnak a település élhetőbbé válásához. A támogatott lakha-
tás befogadásával együtt járó szemléletváltás révén a helyi társadalom toleránsabbá, 
együttműködőbbé válik. 

A projekt várható befejezésének időpontja 2018. december 31.

Elfogadni sok mindent lehet az életben. A másik ember tolerálása, természetének, viselkedé-
sének elfogadása talán a legnehezebb. Pedig az életben való boldogulás erről szól. Az ember 
sorsa nem tudni, merre fordul, változik élete során. Talán ezért is fontos az összetartozás 
erősítése, az odafi gyelés, a másik emberhez való pozitív odafordulás.
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Mészáros Andrea

ÍZLELÕ CSALÁDBARÁT ÉTTEREM
Hazánk elsô fogyatékos emberek által mûködtetett étterme 

Az alapítvány ügyvezetője a ’90-es évek elején látott Hollandiában egy olyan éttermet, 
ahol értelmileg akadályozott emberek dolgoztak. Nagy hatással volt rá, részben mert 
olyan munkakörben dolgoztak fogyatékos emberek, amelyeket akkor Magyarországon 
még elképzelni is nehezen tudtunk (akkoriban még azt is nagy kihívás volt, hogy a 
normál munkaerőpiacon egyszerű, betanított munkák elvégzésére lehetőséget kapjanak 
értelmileg akadályozott emberek). Továbbá lenyűgöző volt számára, hogy a vendégek 
milyen természetességgel kezelték a helyzetet, egyáltalán nem tűnt „ügynek”, hogy egy 
Down-szindrómás pincérnek adják le a rendelést, aki verbális kommunikációra alig-alig 
képes, ezért képkártyákkal lehetett például a kiválasztott ételt „közölni” (a képkártyá-
ból a séf tudta, hogy a vendég roston csirkemellet kér zöldkörettel). Tehát az üzemelte-
tők kreatív ötletei pótolták a pincérek hiányzó képességeit. 
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Hazaérkezését követően elhatározta, hogy egyszer ő is létrehoz egy hasonló éttermet. 
A Kék Madár Alapítvány (KMA) létrejöttét követően közel egy évtizedet kellett várni 
ennek megvalósítására. Egyrészt meg kellett erősödnie az alapítványnak ahhoz, hogy 
saját vállalkozás indítására alkalmassá váljon (több nagyon jó civil szervezetet ismer-
tünk, amelyek belebuktak egy nem elég alaposan előkészített vállalkozásba), másrészt 
megfelelő mértékű és jellegű fi nanszírozásra is szükség volt (sokáig nem lehetett forrást 
találni ún. társadalmi vállalkozások indításához, illetve a civil szervezeteknek kiírt 
pályázatok nem támogattak beruházási tevékenységet). Szerencsés egybeesés, hogy a 
Kék Madár a 2005–2006-ban lezajlott szervezetfejlesztésének is köszönhetően jól ki-
alakult rendszerekkel, belső szabályokkal rendelkező professzionális szervezetté tudott 
válni, illetve ekkor jelent meg a HEFOP-2.3.1-es kiírás, mely pénzügyi lehetőséget is 
biztosított az ÁLOM megvalósításához.

A vállalkozással kapcsolatos alapítványi elvárások 
1. A KMA – ahogy a legtöbb magyar civil szervezet is – meglehetősen egészségtelen 
bevételi struktúrával rendelkezett. Szakértők véleménye szerint az az ideális, ha a be-
vételek legalább 3-4 forrásból érkeznek, és egyik aránya sem haladja meg a 30%-ot. Az 
alapítvány esetében a pályázati források aránya 2005, 2006-ig 86-90%-ot tett ki, vagy-
is erősen függött a pályázati forrásoktól, és bármilyen csúszás, késedelem nehezen 
orvosolható likviditási nehézségeket okozott. A stratégiai tervezés során tehát fontos 
célként fogalmazódott meg a pályázati források arányának csökkentése és a szervezet 
önfi nanszírozó képességének erősítése.

2. Legalább ilyen fontos cél volt, hogy olyan vállalkozási tevékenységet indítsunk, 
mely összhangban van szervezetünk küldetésével. Szintén gyakori probléma, majd 
későbbi konfl iktusok forrása volt, hogy a társadalmi vállalkozásba kezdő civil szerve-
zeteknél a vállalkozás sérti a missziós célok megvalósítását. 

3. Azt akartuk, hogy a vállalkozás segítsen munkánknak és eredményeinknek a 
szélesebb társadalomhoz való eljuttatásában. Korábbi szolgáltatásaink nagyon speciá-
lis jellegéből, illetve az ügyfeleink marginális helyzetéből adódóan csak egy szűk társa-
dalmi réteg, illetve a velük kapcsolatban álló önkormányzati, állami vagy civil intézmé-
nyek ismerték tevékenységünket. Az éttermi szolgáltatásainknak köszönhetően egy 
egészen más és jóval szélesebb társadalmi csoportot is el tudunk elérni, akik az első 
időben gyakran csodálkoztak rá, hogy létezik Szekszárdon egy olyan szervezet, amelyik 
fogyatékos, hátrányos helyzetű emberek munkapiaci integrációjáért dolgozik.

4. Fontos volt, hogy ez a vállalkozás ne veszélyeztesse az alaptevékenységünket. 
Szerettük volna elkerülni, hogy alapcéljaink, alapértékeink háttérbe kerüljenek a vál-
lalkozás indítása miatt. Vagyis ugyanazon célok és értékek kell, hogy érvényesüljenek 
az étteremben is, mint a szervezet többi, közhasznú szolgáltatásában. 
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5. Végezetül nagyon tudatosan próbáltuk elkerülni azt a csapdát, hogy egy „látszat” 
vállalkozást hozzunk létre, amely működésében nem jelenik meg a nyereség-, a profi t-
termelés igénye. Mélyen hiszünk abban, hogy a fogyatékos emberek valódi teljesítmény-
re képesek, ennek bizonyítására lehetőséget nyújtunk, de el is várjuk tőlük. Annál is 
inkább, mert ha ők később a normál munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni, tisz-
tában kell lenniük a munkáltatók igényeivel, elvárásaival. Célunk az is, hogy folyama-
tosan egyre jobban bevonódjanak a működtetés, az irányítás feladataiba. Ez részben 
újabb és újabb képességeik kibontakoztatását teszi lehetővé, részben növeli az önérté-
kelésüket („én már erre is képes vagyok”), másrészt érzik, tudják, hogy csak akkor tudunk 
működni és lesz munkánk, ha előteremtjük az ehhez szükséges forrásokat. Így minden 
hónap végén készítünk egy kimutatást az étterem pénzügyi eredményeiről, vagyis a 
teljesítményünkről. 

 

Eredmények
A legfontosabb eredmény, hogy idén ünnepeltük az Ízlelő családbarát étterem tizedik 
születésnapját. Ez önmagában hatalmas dolog, hisz a vendéglátásban nagyon magas a 
csődbe ment, megszűnő vállalkozások száma és aránya. A közvetlen környezetünkben, 
minden évben bezár egy-két versenytársunk, míg az Ízlelő – ha kicsit hullámzóan is – 
minden évben pozitív eredménnyel zár. 
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Az Ízlelő mind társadalmi hatás, mind pénzügyi eredmények terén messze túlszár-
nyalta a legoptimistább elvárásokat. Eredeti célunk az volt, hogy 6 fogyatékos munka-
társunknak tartós foglalkoztatást biztosítsunk, és 3 év alatt elérjük a fedezeti pontot, 
majd átlépjük a nyereséges működés küszöbét. Már a nyolcadik hónapban elértük a 
fedezeti pontot biztosító vendégszámot, bővítenünk kellett munkatársaink számát, és 
a második évre meg kellett dupláznunk a konyhai kapacitásunkat. A vendégszám folya-
matos emelkedése miatt még kétszer kellett ezt megtennünk. A kezdeti 24 férőhelyes 
vendégtérrel, a 80 adagos konyhai kapacitással és a 6 fogyatékos munkatárssal szemben 
mára 50 fős vendégtér, az ehhez kapcsolódó 30 fős különterem, 4-500 adag elkészítése 
alkalmas konyha áll rendelkezésünkre, és 17 megváltozott munkaképességű, fogyatékos 
ember dolgozik az Ízlelőben. 

Évek óta mérjük vendégeink elégedettségét, és kérjük visszajelzéseiket, ebből tudjuk, 
hogy milyen preferenciák miatt választanak bennünket. Első helyen évek óta az ételeink 
minősége, második helyen a széles választék áll, és csak harmadik helyre kerül az étte-
rem küldetésének támogatása. Eleinte ez a sorrend meglepett bennünket, de mára 
büszkék vagyunk arra, hogy vendégeink nem szánalomból vagy együttérzésből jönnek 
hozzánk, hanem mert elégedettek a szolgáltatásunk minőségével. Még büszkébbek 
vagyunk arra, hogy legmagasabb értéket évek óta a kiszolgálás minőségére kapjuk 
(4,96-ot egy ötös skálán). 

A következő táblázat beszédesen mutatja a tervek és a valós teljesítés közötti különb-
ségeket. 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   142Szocpol szemle_2017-5szám.indd   142 2017.12.10.   22:32:462017.12.10.   22:32:46



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

ÍZLELÕ CSALÁDBARÁT ÉTTEREM 143

1. ábra. A legfontosabb eredmények a tervek és a megvalósulás szerint
Indikátorok Terv Megvalósult

Saját bevételek aránya az összköltségvetésen belül az 5. évben 18% 34%

Fedezeti pont elérése 4. év 8 hónap

Értékesített adag/nap 92 353

Fogyatékos munkavállalók létszáma 6 17

Munkatársak bére a térségben azonos munkakörben 
foglalkoztatottak átlagos statisztikai béréhez képest

– 108%

2. ábra. A legfontosabb mutatók változása
Mutatók 2007 2016

Tevékenységből származó bevételek (ezer Ft) 5100 40 700

Értékesített éves adagszám 7088 44 978

„Valódi” eredmények
Bár büszkék vagyunk az Ízlelő számszerűsíthető eredményeire, úgy érezzük, hogy 
munkánk, erőfeszítéseink valódi mértékét ezek mégsem adják vissza. Talán jobban 
megérthető a hétköznapok erőfeszítése az alábbiakból: 

– 17 fogyatékos, megváltozott munkaképességű ember számára biztosítjuk az önál-
ló és független életet. 

– Egy súlyosan hallássérült, korábban inaktív, otthonról alig kimozduló kolléganőnk 
jogosítványt szerzett, ma egyedül közlekedik, intézi a mindennapok feladatait.

– Gyermekeivel anyaotthonban élő kollégánk lakhatását – az önkormányzat segítsé-
gével – sikerült megoldanunk. Évekig kísérte gyermekei gondozásba vételének a veszé-
lye, ma kiegyensúlyozottan neveli két gyermekét.

– Két állami gondoskodásban felnőtt kollégánk, illetve ügyfelünk összeházasodott, 
hosszas ügyintézést követően sikerült saját lakást vásárolniuk, amely hitelének törlesz-
tését és fenntartását – némi segítséggel és odafi gyeléssel – de rendszeresen és határidő-
re fi zetik. 

Díjak, elismerések
Az Ízlelő számos szakmai elismerés kapott ez elmúlt évtizedben. 2008-ban elnyertük 
a Fehér liliom-díjat mint a leghigiénikusabban működő éttermek egyike. 2008-ban és 
2013-ban a NESsT és a Citi Magyarország a mi éttermünket ítélte a legeredményesebb 
magyar társadalmi vállalkozásnak. 2011-ben KKV-kategóriában elnyertük a CSR Piac 
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Társadalmilag felelős vállalkozás-díját. Az Éva magazin által életre hívott Inspiráló 
nők-díjat vállalkozói kategóriában ítélték nekünk, és az olvasói szavazatok alapján mi 
kaptuk a közönségdíjat is. 2014-ban Szekszárd Megye Jogú Város Közgyűlésétől meg-
kaptuk a Közjóért-, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumától az Esélyegyenlősé-
gért-díjat. Legbüszkébbek talán mégis arra vagyunk, hogy Tolna megyében elsőként az 
Ízlelő érdemelte ki a Magyar Turizmus Zrt. Minőségi Díját, 2015-ben.

Az elmúlt évtizedben nagyon sokan érkeztek hozzánk Magyarországról és külföldről, 
hogy megismerjék az Ízlelő családbarát étterem működését, foglalkoztatási és üzleti 
modelljét. A velük való együttműködés tapasztalatai alapján néhány éve az Ízlelő ún. 
„social franchise” rendszerű terjesztése mellett döntöttünk. Szakértői segítséggel meg-
történt a franchise rendszerű terjesztés alapját képező innovatív foglalkoztatási modell 
rendszerbe foglalása: azonosítottuk az úgynevezett sikerkritériumokat, ez alapján 
meghatároztuk a modell átvevőivel szembeni elvárásaikat (hol, milyen szakértelemmel, 
tapasztalattal kell rendelkeznie az ideális partnernek), és elkezdtük felkutatni a poten-
ciális átvevőket. Jelenleg a fi nanszírozás feltételeinek megteremtésén és az ideális 
helyszínek kiválasztásán dolgozunk. 

Bízunk benne, hogy tapasztalatainkkal hasonló éttermek indulását tudjuk segíteni 
hazánkban, valamint a tágabb régióban. 

„Mert a Kék Madár maga a boldogság, és kalitkája az emberi szív.” 
Maurice Maeterlinck
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Németh Márta

BÚZAVIRÁG OTTHON, TÁBOR, 
KONYHA ÉS MÛHELY
A Búzavirág Alapítványt létrehozó Németh Márta tifl opedagógus korábban a Vakok 
Állami Intézetében volt nevelő és rehabilitációs tanár. Eközben vak barátaival közösen 
alakítottak ki egy koncepciót arról, hogyan lehetne másképp segíteni, önállóbb, sza-
badabb, a többséghez közelítőbb életlehetőséget kialakítani azoknak a látássérülteknek, 
akiknek nincs segítő családi hátterük, és nem olyan jó képességűek, hogy segítség 
nélkül boldoguljanak. 

A Búzavirág Alapítvány azzal a céllal alakult, hogy a teljes élet lehetőségét nyújtsa 
állami gondozásból érkező látássérült felnőtteknek, akik családi háttér nélkül nem 
tudnak önálló életet kezdeni. Számukra rehabilitációs célú lakóotthont létesítettünk 
12 férőhellyel. Az otthonban folyó pedagógiai munka során nagy hangsúlyt helyezünk 
az önálló életre való gyakorlati felkészülésre, a felnőtt szerepminták elsajátítására, a 
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helyzetükkel való együttélés elfogadtatására. A fi atalok az otthonon belül önálló gar-
zonlakásokban élnek, ahol maguk gondoskodnak a vásárlásról, főzésről, mosásról, ta-
karításról – természetesen minden segítséget megkapnak ezek megtanulásához. Így 
megteremtjük annak lehetőségét, hogy vakvezető kutyát tarthassanak, házasságot 
köthessenek és gyermeket vállalhassanak (most három gyermek él szüleivel a lakóott-
honban).

Azonban az önálló, önrendelkező élethez elengedhetetlenül hozzátartozik a munka, 
az anyagi önfenntartás eszközeként és a hasznos, értelmes tevékenység igényeként 
egyaránt. A fi ataloknak kézművesműhelyekben kínálunk munkalehetőséget (2002 óta 
a Vámosújfalui Kézműves Kft.-vel együttműködve). Olyan szakmákat választottunk, 
és a műhelyeket eleve úgy terveztük, hogy számukra biztonságos, „áttekinthető” és 
akadálymentes legyen. A munkafolyamatokat úgy szervezzük, hogy képességeiknek 
megfelelő kreatív munkát végezhessenek. A szövés, a fazekasság, a kertészet és a ko-
sárfonás terén is részfeladatonként a látókkal egyenértékű minőségű (bár mennyisé-
gében jóval alatta maradó) munkát tudnak végezni. 

Munkahelyeket kínálunk a térségben élő fogyatékkal vagy betegséggel élő szemé-
lyeknek is, mindenkinek találunk „testhezálló” feladatot és egy jól szervezett, manu-
faktúraszerű működéssel ki tudják egészíteni egymás munkáját: a vak korongos tányér-
ját autista tisztítja, szívbeteg festi rá a virágokat stb. 

Hagyományos technikával készített egyedi termékeink: vesszőből font kosarak, tál-
cák, tárolók, pamut- és rongyszőnyegek, szövött tarisznyák, táskák, sárospataki stílusú 
fazekastermékek, kerámia dísztárgyak, plakettek, kerti edények. Piacot a kistérségi 
vásárok, kézművesboltok és a megrendelések jelentenek, de webáruházat is működte-
tünk. A kertészet a parkot kezeli, és fűzvesszőt termeszt a kosárfonók számára. 

2013 óta akkreditált foglalkoztatóként kézművestáborokat is szervezünk Vámosújfalu-
ban: harmincfős ifj úsági szállásunkra iskolák, gyermekotthonok, gyülekezetek által szer-
vezett csoportokat várunk a vezetőikkel. Műhelyeinkben délelőttönként kézművesfoglal-
kozást (agyagozás, szövés, kosárfonás) szervezünk kiscsoportokban, akadályozottsággal 
élő mestereink vezetésével, délután pedig szabadidős programokat, melyekhez kiváló al-
kalmakat kínál a Zemplén-hegység, a Bodrog, valamint Sárospatak közelsége. 
A táborozás páratlan lehetőséget kínál sérültek és egészségesek együttműködésére, a gye-
rekek szemléletformálására, az integráció és az esélyegyenlőség értékeinek elsajátítására. 

Foglalkoztatási tevékenységeinket OFA-pályázatok keretében indítottuk, majd számos 
állami támogatás, projekt segítségével fejlesztettük. Fontos lépést jelentett, amikor egy 
2013-ban zárult TÁMOP-programban a Kézenfogva Alapítvány által az EQUAL-ben 
kidolgozott Aktív Műhely módszereit felhasználva építettük tovább társadalmi vállal-
kozási tevékenységünket: a projekt keretében piackutatás, termékfejlesztés és üzleti 
tervezés is zajlott. Öt fogyatékkal élő személy szakmai képzésen és 6 hónapos foglal-
koztatáson vett részt, ami alapot adott a további foglalkoztatásuknak. 
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A tavaszra elkészült ifj úsági szállás első nyári kapacitását már előre lekötötték: pá-
lyázati úton a kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztattunk hét 
turnusban. Abban az évben helyben még nem tudtunk étkezést biztosítani, ezért az 
NRSZH 2014. évi MUTE-pályázatának keretében 100 adagos konyhával és étkezővel 
bővítettük a kosárfonóműhely épületét, így biztosítva helyben az étkeztetést. A szakács 
mellett megváltozott munkaképességű konyhalányok dolgoznak, a kertészetben is új 
feladatot (és új rehabilitációs munkahelyeket) jelent a felhasználásra szánt zöldség-gyü-
mölcs megtermelése. Azóta folyamatosan szervezünk kézművestáborokat. 

Munkatársaink búzavirágok a hatékony és versengő búzamező közepette, nagyon 
különböző képességeiket összeadva együtt hozzák létre kézművestermékeinket és 
szolgáltatásainkat.

A bemutatott tevékenységek célja nem a profi tszerzés, bár az árbevétel elengedhetet-
len a fenntarthatóság biztosításához, hanem a foglalkoztatásban részt vevő fogyatéko-
sok társadalmi integrációja, munkahelyi szocializációja, képességfejlesztése és szakma-
tanulása. Jelenleg 39 fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű személyt 
foglalkoztatunk az akkreditált foglalkoztatás keretében és 2 főt lakóotthoni segítőként, 
valamint további 16 fogyatékos személy vesz részt a velünk együttműködő Vámosújfa-
lui Kézműves Kft. fejlesztő foglalkoztatásában.
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Szabó Péter

REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS 
FEJLESZTÉSSEL
 Bake May Day pékség
Cégünk, a Rehab Force Nonprofi t Kft. 2013 szeptemberében indult 3 fő megváltozott 
munkaképességű személy foglalkoztatásával, akkreditációjára is ekkor kerül sor. Szak-
mai profi lja rehabilitációs foglalkoztatás, a megváltozott munkaképességű emberek 
fejlesztése, munkával való ellátása, nonprofi t jelleggel. A cég akkreditált, költségveté-
si támogatásban részesülő foglalkoztató, védett munkahely, 2017 júniusától közhasz-
nú jogállású szervezet. 2014-ben és 2015-ben a takarítási szolgáltatásban fejlesztette 
tevékenységét és eszközparkját. 2016-tól indította a pékség-cukrászüzemi tevékenysé-
get és a péküzletet. A termelőüzem létrehozására a Budapest Főváros Önkormányzatá-
tól átvett raktárhelyiség átalakításával került sor egy XI. kerületi szolgáltatóházban. A 
pékséget részben pályázati támogatásból, nagyobb részt saját erőforrásból alakítottuk 
ki, korszerű felszereléssel.
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Mikrovállalkozásként indultunk, és 4 év alatt létszámunkban elértük a középvállal-
kozás kategóriáját, úgy, hogy munkavállalóink 94%-a egészségkárosodott, fogyatékos 
személy. Jelenleg munkaszerződéssel 75 főt foglalkoztatunk, fejlesztő foglalkoztatásban 
pedig havonta 20-25 főnek adunk munkalehetőséget (hajléktalanoknak, illetve közös-
ségi gondozásban lévő pszichiátriai betegeknek).

2015 októberében a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött szerződésben vál-
laltuk pékség-cukrászüzem kialakításával „az állami, önkormányzati feladatokban, a 
közfeladatok ellátásában való közreműködést, a megváltozott munkaképességű, ezen belül a 
fogyatékos és hajléktalan személyek integrált foglalkoztatását és az esélyegyenlőségi program 
megvalósítását”. Ez az üzem adott lehetőséget számunkra ahhoz, hogy szociális szol-
gáltatóként kérjük nyilvántartásba vételünket, és vállaljuk a fejlesztő foglalkoztatást 
is. A munkavállalók szintjén a célcsoport szinte ugyanaz: pszichiátriai betegek, hajlék-
tanok, akik egészségkárosodottak, s szociális helyzetük alapján még kevesebb esélyük 
van a munkaerőpiacon – bár a háttérben a pszichiátriai beteg többségében ott a család, 
a közösségi gondozó, a hajléktalan embereknek a szociális munkás, de a szociális szol-
gáltatónak, az átmeneti szállónak más a feladata, munkalehetőséget nem tud felaján-
lani. Mindazok a feladatok, amelyeket mi kialakítottunk a megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalóinknak, teljes körűen elvégezhető azok számára is, akik szociális 
szolgáltatást vesznek igénybe. „Csupán” az volt a feladatunk, hogy kiépítsük azt a kap-
csolati hálót, amit egy akkreditált foglalkoztató a maga munkakínálatával fel tud aján-
lani, és ehhez a szociális munkásokat is meg tudja nyerni. Jelenleg 8 szociális intéz-
ménnyel vagyunk szerződéses kapcsolatban, közülük 5 szervezet hajléktalanok 
ellátásával foglalkozik. 

Milyen út vezetett idáig?
Meggyőződésünk, hogy a rehabilitációs célú munkavégzés alapja a munkavállaló egész-
ségi állapotának és személyiségének fi gyelembevételével olyan munkakör megtalálása, 
amelyben a feladatait – saját megelégedésére – ténylegesen el tudja látni, értéket teremt, 
a munkáltató – a piac által is elismert – termelő, szolgáltató tevékenységét segíti elő, és 
döntően a nyílt munkaerőpiacon van jelen. Ezek a munkakörök – sokszor a munkaerő 
kiválasztása alapján is – folyamatosan bővültek: 

– kezdetben az általános épülettakarítás különböző helyszínein, ahol a munka az 
eltérő igényekből adódóan mind más képességeket és eszközhasználatot igényel (szo-
ciális intézmények: idősek otthona, hajléktalanok szállása, oktatási intézmények: tan-
termek, könyvtár, kollégiumi épületek, konferenciaterem, vendéglátóhelyek, teraszos 
szórakozóhelyek, irodák, színház, középületek, lakások takarítása); 

– majd a termelőtevékenységből adódóan, a péküzem munkafolyamatainak megfe-
lelően pék, segédpék, cukrász, konyhai kisegítő, csomagoló, szállító munkakörökben; 
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– kereskedelmi tevékenységünk a péküzlet és kávézó megnyitásával, majd a teraszos 
kiszolgálással indult, s hétvégi piaci árusítással bővült, ahol meghatározó munkakör 
több műszakban az eladóé, az árufeltöltőé, a kisegítőé. A bolti eladókat képezzük a 
termékismeret és a vásárlókkal való kapcsolat témájában, kávéfőzési (barista-) képzést 
szervezünk.

     

     

– létszámunk növekedésével az irodai, az ügyviteli tevékenység is új feladatokkal 
bővült: az interjúztatás, a munkaerő-felvétel, a megrendelőkkel, szállítókkal, munka-
vállalókkal való kapcsolat, a könyvelés, az informatikai programok kezelése, a postázás 
mind megváltozott munkaképességű dolgozóink által elvégzett feladatok.

Szakmai célunk, hogy munkavállalóink képességeit, készségeit több szempontból 
fejlesszük, hogy az egyszerű munkafolyamatoktól eljussanak a bonyolultakig, segítsük 
a munkavégzéshez szükséges mozdulatok begyakorlását, a helyes eszközhasználatot, 
az elfáradás elkerülését és a hatékony munkavégzéshez szükséges technikák elsajátítá-
sát, erre motiváljuk, ösztönözzük őket. Ehhez saját képzési/betanítási programot is 
kidolgoztunk.

Mind a négy területünkön (iroda, takarítás, péküzem, péküzlet) a saját dolgozóink 
közül neveztünk ki munkavezetőnek (C2, C1, D, B2 minősítéssel) megváltozott mun-
kaképességű személyeket. Ez is egy fontos szempont a rehabilitációt illetően, amikor 
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több ember munkájának összehangolásával bizonyíthatja képességeit az, aki a munka-
helyi közösségben meghatározó személyiség, és hallgatnak is rá a többiek. Ugyanígy 
tervezzük 2-3-4 fős csoportokhoz csoportvezetők kijelölését és felkészítését arra, hogyan 
segítsék egymást az adott munkaterületen. 

Rövid távú terveink között szerepel:
– Cukrászati csomagolóüzem létrehozása: a péküzletben nyert tapasztalatok alapján 

úgy látjuk, a vevők részéről igény lenne poharas termékekre, amelyeket reggeli mellé 
vásárolnának, illetve megrendelőink is igényelnek kisebb kiszerelésű pohárdesszerteket, 
-krémeket, gyümölcsjoghurtokat. A pékségben nagy tételben vásárolt joghurtból kéz-
művestermékek készülnének különböző gyümölcsökkel, ízesítő szirupokkal kis adagba 
csomagolva, díszítve. 

– Reklámeszközök készítésébe kezdtünk vendéglátók, kávézók grafi kai arculati anya-
gainak készítésével: ez saját logóval ellátott poharak, csomagolóanyagok pecsételését, 
ételkiszállításra alkalmas dobozok reklámfelirattal való ellátását jeleni. 

– Call-centeres feladatra szerződtünk egy biztosító társasággal, ehhez zajlik a mun-
kaerő-toborzás. E munka során korszerűen felszerelt, akadálymentes irodaházban 
dolgozhatnak a munkavállalóink.

Nehézségeink és egyben erôsségünk is
A jogszabály által megfogalmazott „tranzitálás” tapasztalataink szerint nehezen kivi-
telezhető. Különösen nem látjuk szakmai szempontból megalapozottnak a nyílt mun-
kaerőpiacra való kihelyezést akkor, ha maga a cég is már a nyílt munkaerőpiacon végzi 
tevékenységét, olyan szociális, egészségügyi, oktatási intézményekben, vendéglátóhe-
lyeken, postán takarít, ahol ugyanolyan munkakörben az elsődleges munkaerőpiaci 
munkavállalók mellett vagyunk jelen, feladatmegosztásban (részfolyamatokban egymás 
munkáját kiegészítve) dolgozunk. A cég által biztosított munkakörnyezet nem egy „zárt 
világ”, ahol csak megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, kapcsolataik nem 
egymás között, a hasonló sorstársak között zajlanak. Ők aktívan jelen vannak az elsőd-
leges munkaerőpiacon, „csak” épp akkreditált szervezet a munkáltatójuk, ahol az átla-
gosnál sokkal több energiát fektetnek a személyes támogatásra, a betanításra, a fejlesz-
tésre, a mentorálásra, a munkahelyi biztonságra. A péküzletben, a piacokon fontos a 
vevőkkel való kapcsolat, a beszélgetés, az áruk összetételének ismerete – már ez a fo-
lyamat is külső környezetben zajlik. 

Azt tapasztaljuk, hogy a munkavállalóink segítő tevékenységek nélkül bizonytalanok, 
önértékelésük alacsony, szükséges a napi megerősítésük, biztatásuk, enélkül nehezen 
tudnának egyedül boldogulni. A cég vezetése, a személyi segítők, a munkavezetők, a 
rehabilitációs mentor és tanácsadó rendkívül sok energiát fektet abba, hogy nap mint 
nap az információkat megismétlésével a munkafolyamatokat begyakoroltassa, türel-
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mesen meghallgassa és megértse a munkavállaló problémáit. Ez a védett környezet ad 
esélyt a munkavállalásra azoknak, akik mentális problémákkal küzdenek, hajléktalanok, 
betegségtudatuk felerősödött, önállóságukat elvesztették, rég kiestek a munkaerőpiac-
ról – az ő esetükben tranzitálására nem látunk reális esélyt. 

Ugyanakkor nap mint nap látjuk és érzékeljük, hogy munkavállalóink milyen segí-
tőkészek egymással, mikor a megváltozott munkaképességű dolgozónk a fejlesztő 
foglalkoztatásban részesülőt tanítja be a munkafolyamatokra: egymást erősítik és 
ösztönzik a teljesítményükkel, amikor azért jönnek be dolgozni, mert jó a közösségben 
lenni, és „legalább van mit csinálni”. Ebben a világban nem érzékeljük, hogy kevesebb-
re becsülik egymás között azt az embert, aki elvesztette mindenét, és szállón él, aki 
elvesztette a szüleit és pszichiátriai gondozóba jár, vagy családban él ugyan, de minden-
napos megélhetési gondokkal küzd, mert megmaradt számukra a remény, hogy érdemes 
tenni önmagukért – és ehhez a munka, a munkahely, a közösség ad esélyt. 

A megváltozott munkaképességű vagy a szociális szolgáltatást / intézményi ellátást 
(is) igénybe vevő, de egészségkárosodott és szociális problémákkal küzdő munkaválla-
lók is képesek a nyílt piacon végzett (rész)munkafolyamatokat ellátni, együtt dolgozni, 
egymást kiegészíteni, ha a védett foglalkoztatási körülmények (a betanítás, a fejlesztés, 
a mentorálás) és a személyes segítség biztosítottak számukra. Lehet ezt együtt is csi-
nálni!

„A tartósan akadályozott (fogyatékos, megváltozott munkaképességű) emberek jelentős 
része potenciálisan ki van téve a kirekesztődés – különösen a munkaerő-piaci kirekesz-
tődés – kockázatának. E kockázat jelentősen csökkenthető az érintett személyek foglal-
koztathatósági szintjének javításával, a támogatási és érdekeltségi viszonyok fejleszté-
sével, valamint a munkavállalók megmaradt képességeit diff erenciáltan hasznosítani 
képes sokszínű, rugalmas, átjárható munkalehetőségek megteremtésével. A munka-
erő-piaci részvétel lehetővé teszi, hogy az emberek gondoskodjanak saját megélhetésük-
ről, és teljesebb életet éljenek. A munka lehetővé teszi, hogy az ember megőrizze méltó-
ságát, és nagyobb függetlenségre tegyen szert. Mégis ez az a terület, ahol még a fejlett 
országokban is nagy a lemaradás az esélyegyenlőség terén.”

 Dr. Gere Ilona

Üzenet
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Vincze Imre

A FATOKOS PROTÉZISTÔL 
A BIONIKUS LÁBAKIG I.
Segédeszközök a fogyatékos emberek életében

Fennmaradt feljegyzések tanúsága szerint az ókor nagyhírű orvosa, Hippokratész már 
2500 évvel ezelőtt is készített gyógyászati segédeszközt, egészen pontosan végtagpro-
tézist egy iparos szakemberrel összefogva. Mindezzel együtt azonban a gyógyászati 
segédeszközökről a XX. századig alig-alig találunk említést, ezt követően viszont hir-
telen megnőtt az igény irántuk. Egyfelől a gépipar, a közlekedési eszközök és nem 
utolsósorban a haditechnikai eszközök gyors fejlődésének következményeként meg-
növekedett a balesetben megsérült, illetve a mind pusztítóbb fegyverek miatt a hadi-
rokkant emberek száma. Másfelől az orvostudomány fejlődése lehetőséget adott a be-
tegek minél nagyobb hányadának felépülésére, visszamaradt károsodásokkal, 
fogyatékokkal, addig végzetesnek minősített sérülések után is. Megsokasodtak a bete-
geket, balesetet szenvedettek gondjainak enyhítésére az adott kor színvonalán álló 
orvosi-mérnöki találmányok, amelyek lassan bekerültek a beteg- és balesetbiztosítók 
támogatási rendszerébe is. Az 1900-as évek elején megjelent egészségkárosodással 
foglalkozó biztosítási törvénycikkünkben olvasható először a „gyógyászati segédeszköz” 
kifejezés, amely összefoglaló névként szinte páratlan elnevezés a világon. Annak idején 
ezzel a névvel illették a testi fogyatékosokat segítő orvos-mérnöki eszközöket. Ide tar-
toztak többek között a szemüvegek, a mankók, a sérvkötők és a műlábak. A gyógyásza-
ti segédeszköz fogalma gyorsan változó világunk ellenére is maradandónak bizonyult, 
és hazánkban mind a mai napig ebbe a fogalomba igyekszünk – egyre nehezebben, egyre 
reménytelenebbül – beletuszkolni mindazon eszközöket, melyek a legegyszerűbb köt-
szertől a giroszkópos kerekesszékig vagy az űrkutatás eredményét alkalmazó, akár a 
cyborgizációs1 eszközökig terjed. 

A segédeszközök a hétköznap, a praktikum oldaláról
A segédeszközt a fogyatékkal élő személy hordja, ő használja, az ő életminőségét javít-
ja, számára teszi lehetővé a környezet akadályainak leküzdését. Akadálymentesít, és 

1 A kiborg (angol: cyborg) szó a kibernetikus organizmus kifejezés rövidítése. Ez biológiai és gépi elemek 
együttműködését jelenti.
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mindig kéznél van. Az elmúlt időszakban a jogi szabályozás és a források biztosítása a 
környezet akadálymenetesítésére fókuszált, jóval kevesebb fi gyelem és anyagi forrás 
jutott az egyéni segédeszközökre. Míg az épített és a természetes környezet akadály-
mentesítése össztársadalmi ügyként jelenik meg pályázatok sorából lehívható források-
kal, addig a személyes segédeszközök kérdése megmaradt az egyén relációjában, a tár-
sadalombiztosítás támogatható / nem támogatható – alapvetően orvosi – döntésének 
kérdéskörében. 

Az egyéni segédeszközök nem kapnak a jelentőségüknek megfelelő fi gyelmet és for-
rást, holott belátható, hogy egész környezetünket nem lehet teljesen és mindenhol, az 
összes, fogyatékkal élő ember igényeinek megfelelően akadálymentesíteni. Ezt a hely-
zetet csak jól megválasztott technológiával elkészített egyéni segédeszközök használa-
tával lehet megoldani. A többé-kevésbé szabványos lejtésszögű rámpák szerpentinje mit 
sem ér, ha a kevés izomerővel rendelkező mozgáskorlátozott személy egykezes hajtású 
kerekesszékének „hajtáslánca” nem változtatható áttételű, vagy nincs pl. elektromos 
segédmotorral ellátva.

A munkahelyek átalakítására, a technológiai, gyártási folyamatok megszervezésére 
nagy fi gyelmet fordítanak a munkáltatók, erre pályázati támogatást kaphatnak, de a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók egyéni segédeszközeire ezekből az eu-
rókból alig jut. Pedig a munkahelyükön sokszor többet érnének egy egyénre szabott, 
gyors, fordulékony – bár utcai használatra szinte alkalmatlan – aktív kerekesszékkel is. 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   155Szocpol szemle_2017-5szám.indd   155 2017.12.10.   22:33:112017.12.10.   22:33:11



TEREPEN

2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

156

Nyilván nem vitatható a környezeti akadálymentesítés jelentősége, de mellette több 
fi gyelmet kell fordítani az egyéni segédeszközökre, mert ez a kettő csak egymásra épül-
ve működik optimálisan. Napjainkban tipikusan lépcsőjáró felvonókkal, liftekkel, eme-
lőplatókkal, rámpákkal stb. hidalják át az emeletnyi vagy egy-két lépcsősnyi szintkü-
lönbségeket az akadálymentesítés jegyében, horribilis összegekért. Nyilvánvaló, hogy 
például a főváros minden szintbeli különbsége nem hidalható át ezen a módon, ami 
erősen korlátozza a mozgássérültek autonómiáját, szabadságát. Az esetek többségében 
ráadásul ott állnak ezek a berendezések letakarva, kulcsra zárva, hátha arra jár egy 
mozgássérült, akkor pedig csengetni kell, hátha megjelenik a kezelőszemélyzet, és 
üzembe helyezi az eszközt. Ez a „protokoll” is erősen korlátozza a mozgássültek szabad-
ságát. Nem lehet mindenhová rámpát vagy liftet építeni, ahol szintkülönbség van. Ezzel 
szemben pl. egy személyre szabott giroszkópos kerekesszékkel a mozgássérült az összes 
ilyen akadályt leküzdhetné, óriási befektetések és kezelőszemélyzet igénybevétele nél-
kül ott és akkor, amikor szüksége van rá. Szóval érdemes volna a forrásokat inkább a 
segédeszközök javára fordítani. Ezek között szép számmal vannak már olyanok, amelyek 
napjaink csúcstechnikájának megfelelően, a robotika és az informatika alkalmazásával 
készülnek, és magabiztosan használhatóak akadálymentesítetlen környezetben is.

  

A segédeszközök jelentôsége, túl a napi praktikumon
Eddig a praktikum, a gyakorlat oldaláról tekintettük át a segédeszközök jelentőségét; 
most nézzünk meg egy másik, jóval összetettebb aspektusból is, a jog látószögéből. 
Amennyiben a fogyatékos személy nem jut hozzá a számára szükséges eszközökhöz, 
úgy jogait nem tudja gyakorolni, sarkítottan fogalmazva jogfosztottá válik, a napi élete 
válik lehetetlenné, elviselhetetlenné, valamint az emberi méltósága is sérül. 
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Az akadálymentes környezethez való jog szociális megközelítése az adott környe-
zetben, egy adott relációban értelmezi a fogyatékosságot, és fi gyelembe veszi azokat a 
tényezőket, amelyek fogyatékossághoz vezettek. E megközelítés lényege, hogy egy ké-
pesség károsodása önmagában még nem számít fogyatékosságnak, azzá csak a tár-
sadalom hozzáállása teszi. A testi vagy szellemi hátrányból nem fakad közvetlenül 
társadalmi hátrány is, ez majd akkor és abból keletkezik, ahogy a társadalom ezt a 
fogyatékkal élő embert kezeli. Egy ember mozgáskorlátozottsága ugyan a képességei-
vel kapcsolatos személyes tény, az viszont már társadalmi felelősség, ha nem biztosítunk 
számukra lehetőséget akár az épületek akadálymentesítésével, akár egyéni segédeszköz 
biztosításával, hogy bármilyen hivatalba bejutva gyakorolhassák Alaptörvényben bizto-
sított jogaikat. Ily módon a mozgássérült személyek az alábbi jogaik gyakorlásában 
lehetnek akadályoztatva:

– lelkiismeret és a vallás,
– a békés gyülekezés, 
– a szerveződés jogának szabad gyakorlásában, 
– a tanulás és a tanítás szabadságának, 
– a művelődéshez való jognak, 
– az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei 

alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatásban való részvétel jogának 
gyakorlásában, 

– a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának, valamint a vállalkozáshoz való 
jog gyakorlásában,

– a munkavállalók, a munkaadók, valamint szervezeteik közötti tárgyalás, az együt-
tes fellépés és a munkabeszüntetés jogának gyakorlásában, 

– a tulajdonuk ellen intézett vagy azt közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhá-
rítása jogában,

– a tudásuknak megfelelő közhivatal viselésének jogában, 
– adott esetben az írásban benyújtható kérelemmel, panasszal vagy javaslattétellel 

való élés jogában, 
– a testi és lelki egészséghez, a munkavédelemhez, 
– az emberhez méltó lakhatásnak, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a jo-

gában, 
– aktív és passzív választói jogukban, az országgyűlési képviselők, a helyi önkor-

mányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők 
választása során, s egyáltalán,

– a törvény előtti egyenlőséghez való jog gyakorlásában. 

A közigazgatási eljárás folyamatát áttekintve szintén belátható, milyen könnyen sérül-
het a mozgássérült ember hatóság előtti megjelenési, képviseleti jogának gyakorlása, a 
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nyilatkozattételhez, a tájékoztatáshoz való joga, nehézségbe ütközhet az iratbetekin-
tési jogának gyakorlása, részvétele helyszíni szemléken, bejárásokon. Ily módon a tisz-
tességes ügyintézéshez való joga is sérül.

Az Alaptörvényben előírt kötelezettségek vonatkozásában sem más a helyzet, hiszen 
az akadálymentesítés elégtelensége vagy az egyéni segédeszköz hiánya akadályozhatják 
ezen kötelezettségek teljesítését. Ilyen lehet pl. a kiskorú gyermekről való szülői gon-
doskodás kötelessége vagy a nagykorú gyermek szülei iránti gondoskodási kötelezett-
ségének teljesítése.

A kommunikációhoz való joghoz kapcsolódik az előzőekben felsorolt választójog 
gyakorlásának kérdése is, ami külön fejezetet érdemelne, kezdve a gondnokság alatt 
álló személyek választójogának problémakörével, de most szűkítsük le a fogyatékos 
választópolgárok problémáira. A fogyatékos személynek, és vele együtt családtagjainak, 
segítőinek biztosítani kell, hogy hozzáférjenek a közérdekű tájékoztatásokhoz, továbbá 
azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a 
részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Az információ akkor minősül hoz-
záférhetőnek, ha azt a fogyatékkal élő személy érzékelheti, illetve biztosított számára 
a megfelelő értelmezés lehetősége is. A kommunikációban jelentősen gátolt személynek 
a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a kölcsönös tájékozódás felté-
teleit.

A problémát nemcsak a választáshoz való jog gyakorlásának a lehetősége, a szavazat 
leadásának a módja vagy a szavazóhelyiségekbe való bejutás jelenti, hanem a választá-
sokat megelőző tájékoztatásoknak a fogyatékos emberekhez való eljuttatása is. Ezen 
tájékoztatások, valamint a szavazólap megszerkesztése kapcsán fi gyelemmel kell lenni 
az ENSZ-egyezmény2 2. cikkére, amely a kommunikáció vonatkozásában fogalmaz meg 
szabályokat, illetve a 29. cikkelyre, amely rendelkezik arról, hogy a fogyatékos embe-
reknek szabadon és önállóan kell gyakorolniuk ezen jogukat. Az egyezmény 29. cikke-
lye kimondja, hogy a fogyatékos embereknek is szabadon és önállóan kell gyakorolniuk 
választójogukat, mint más állampolgároknak, valamint a közhivatalra történő megvá-
laszthatósági jogukat, az önálló akaratnyilvánításra, a részvételre való lehetőség bizto-
sításával együtt. 

A szavazási eljárások, létesítmények és anyagok megfelelőek, hozzáférhetők és köny-
nyen érthetőek kell, hogy legyenek, s a szavazás során biztosítani kell, hogy egy, az 
érintett által választott személy a fogyatékos személy segítségére lehessen. 

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében érdekében a fogya-
tékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban meghatáro-

2 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv ratifi kációját 2007. évi XCII. törvénnyel hajtottuk végre. 
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zottak szerint – beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató min-
denki számára nyitva álló területére.

A biztonságos közlekedéshez való jog érdekében a közlekedési rendszereknek, a 
tömegközlekedési eszközöknek és az utasforgalmi létesítményeknek – beleértve a jelző- 
és tájékoztató berendezéseket is – alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy álta-
li biztonságos igénybevételre. A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos 
személy közlekedését – az indulási helytől a célállomásig történő – szállítást végző 
hálózat működtetésével is lehet biztosítani. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 
akadályozott fogyatékos személyek számára – a külön jogszabály szerint – megfelelő 
számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.

A segédeszköz fogalma
Az előzőekben a segédeszközök jelentősége mellett, a velük szemben támasztott elvá-
rásokat tekintettük át. Amikor a segédeszközök egzakt fogalmát keressük – bár közna-
pi értelemben tudjuk, miről van szó –, elég nehéz helyzetbe kerülünk. Az egészségügyi 
törvényben3 a rehabilitáció, a habilitáció, illetve az orvosi rehabilitáció vetületével 
találkozunk, mely szerint a gyógyászati segédeszközök az alapvető életműködések megtar-
tását, illetve a kiesett funkciók pótlását szolgálják, és ezáltal az önfenntartó képességet, az 
életminőséget és a munkaképességet javítják.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény4 egy hivatkozással intézi 
el a defi níciót, mely szerint a gyógyászati segédeszköz a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás ál-
talános szabályairól szóló5 törvény szerint ennek minősülő eszköz. A hivatkozott jog-
helyen már egzaktabb meghatározást találunk, eszerint e törvény alkalmazásában gyógyá-
szati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember 
személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősü-
lő ápolási technikai eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személy folyamatos jelenlétét. Személyes használatnak minősül az eszköz termé-
szetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkező testüregben vagy testen történő vi-
selése, alkalmazása, ide értve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechni-
kai eszközök emberi szervezetből származó mintán történő alkalmazását is, valamint a test 
megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz igénybevételét diagnosztikus, terápiás, reha-
bilitációs vagy ápolási céllal.

3 Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 100. § (6).
4 Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § e) pontja.
5 A 2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának 6. pontja.
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A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény-
ben is megtaláljuk a segédeszköz fogalmát, a törvény6 jellegéből adódóan a vizsgálódá-
sunkhoz közelebb álló, szűkebb kontextusban. A segédeszköz a fogyatékos személy fi zi-
kai vagy érzékszervi képessége részleges vagy teljes hiányának részleges vagy teljes pótlását 
szolgáló eszköz. Ideértendő minden berendezés, anyag vagy más termék, amelyet akár 
önállóan, akár más termékkel együttesen használnak. 

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy amennyiben a fogyatékos személy nem jut hozzá 
a számára szükséges eszközökhöz, úgy a jogait nem tudja gyakorolni, jogfosztottá válik, 
a napi élete válik lehetetlenné, elviselhetetlenné, az emberi méltósága sérül. A segéd-
eszközzel való ellátás két irányból lehetséges: a fogyatékos személy irányából (pl. a 
csonkolt végtagot protézissel pótolják, az inkontinens ember katétert használ, a rosszul 
látó ember szemüveget kap); a másik irány a környezet átalakítása.

Számtalan szempont szerint lehetséges a segédeszközök felosztása, az egyik a 
rehabilitációs szemlélet, ahol a segédeszköz által elért egészségügyi nyereség áll központ-
ban. Nyilván más rendszerezést követel a fi nanszírozási, megint mást a gyártói, a for-
galmazói stb. szemlélet. A segédeszközök csoportosíthatóak testközeli, illetve testtá-
voli eszközökként is. A testközeli eszközök7 lehetnek morfológiai8 (műszem, arcpótlás), 
morfológiai-funkcionális (végtagprotézisek) vagy csak funkcionális (végtagortézisek, 
törzsortézisek, gyógycipők, betétek) jellegűek. A testtávoli eszközök9 lehetnek mobilitást 
segítő eszközök (bot, mankó, kerekesszék), érzékelést segítő eszközök (szemüveg, fehér 
bot, vakvezető kutya), kommunikációt segítő eszközök (gégemikrofon), önellátást se-
gítő eszközök (zoknifelhúzó, speciális átalakított környezet), krónikus terápiát segítő 
eszközök (katéterek, fecskendők) és otthoni ápolást segítő eszközök. 

Csoportosíthatjuk a segédeszközöket még egyszer használatos, rövid használati idejű 
és tartós használati célú eszközökként is. A tartós használati célú eszközökön belül 
vannak az egyedi méretvétel alapján rendelésre készített eszközök: ezeket testre szabot-
tan, specializált műhelyekben, speciálisan felkészült szakemberek készítik, ilyenek pl. 
a végtagprotézisek vagy az ortopéd cipők. Az adaptív eszközök sorozatgyártottak, de a 
fogyatékos személy méretére igazítják. Ide tartoznak többek között a különböző kere-
kesszéktípusok is. A polcról levehető eszközök vagy standard méretváltozatban készülnek, 
vagy méretsorozatosak. 

Meg kell jegyezni, hogy a „gyógyászati segédeszköz” tipikusan magyarországi 
fogalom: olyan orvostechnikai eszközöket és ápolási eszközöket jelent, amelyek hasz-

6 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4. § c) pont.
7 Jelentős kontaktfelszíni, szoros illeszkedésű, preventív, terápiás és rehabilitatív célú, orvosi jellegű, ká ro-
so dásra irányuló vagy jellemzően egyedi előállításúak.
8 Morfológia (görög): alaktan; a szervezet alaktani tulajdonságait tanulmányozó tudományág.
9 Csekély kontaktfelszín, laza illeszkedés, főként rehabilitatív célúak, műszaki jellegűek, fogyatékosságra 
irá nyulnak, jellemzően szériában előre gyártottak. 
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nálata nem igényli egészségügyi szakember jelenlétét, közreműködését. Közéjük tar-
toznak többek között a kerekesszékek, az egyéb, mozgást segítő eszközök, a protézisek, 
az ortézisek, az ortopéd cipők vagy az otthonápolást segítő eszközök. Határainkon kívül 
a gyógyászati segédeszközök gyűjtőfogalmát általában nem használják, hanem a kü-
lönböző eszközcsoportokra különböző néven hivatkoznak, mint például otthonápolási 
eszközök, orvosi segédeszközök, mozgást segítő eszközök, személyi higiéniai eszközök. 
Európa nyugatibb részén jól ismert, már meglévő megfogalmazás szerint a gyógyásza-
ti segédeszközök a „műszaki segédeszközök fogyatékosok részére” fogalom körébe ke-
rültek. Nem véletlen, hogy a hazai szakirodalomban, jogszabályainkban mindkét foga-
lommal találkozunk, és még várat magára ezeknek a fogalmaknak az újragondolása, az 
eddigi orvosi megközelítést felváltandó egy műszaki fogalomrendszerrel. Mivel a se-
gédeszközök terén hódítanak a legkorszerűbb technika vívmányai – robottechnika, 
giroszkóp, bioelektronika, IT, lézertechnika, bionikus vagy cyborg-eszközök, az agy–
számítógép interfész stb. –, a világon és az EU-ban is elterjedt az „assistive technology 
(tools)” kifejezés használata. A „segítő/támogató technológiák-eszközök” („ST”) 
fogalmának hazai elterjedése üdvözlendő, jogi defi niálása pedig hozzájárulhat a fogal-
mi rendszer átláthatóságához, letisztulásához.10 

A jövô megérkezett és itt van… 
A jövő? Pontosabban a jelen, mert napjaink csúcstechnikáját már javában alkalmazzák 
a segédeszközök legújabb generációjában. A robotika, az informatika, a bionika a min-
dennapjaink részévé vált, ennek a paradigmaváltásnak a tanúi vagyunk a segédeszközök 
világában is. Új technológiákkal, eljárásokkal, eszközökkel és fogalmakkal kell megis-
merkednünk az AT (Assistive Technologies) támogató termékek és technológiák terén, 
melyek a környezeti elvárások és a felhasználói képességek közötti rést hidalják át. 

Az AT – magyar betűszóval ST – kifejezés magában foglal minden olyan technológiát, 
berendezést, eszközt, technikai megoldást, eljárást, rendszert vagy annak elemeit, amely 
akár sorozatgyártásban akár egyedileg készül, képes a fogyatékkal élő ember funkcionális 
képességeit fenntartani, illetve javítani, életkörülményeit, munkateljesítményét növelni, 
áthidalva azt a bizonyos „rést”. Nem tartozik ebbe a defi nícióba az olyan orvostechnikai 
eszköz, amelyet a szervezetbe ültetnek be. A technológia magában foglalja a kiválasztás, 
a tervezés, az előállítás, a szerelés, az átalakítás, a testre szabás, az alkalmazás, a 
karbantartás, a javítás, a csere, a felkészítő képzés és a segítségnyújtás tevékenységét 

10 Legtágabb értelmezésében minden olyan eszközt vagy rendszert magába foglal, amely lehetővé teszi 
olyan feladatok elvégzését is, amelyekre egyébként nem lennének képesek, ill. megkönnyít és biztonságo-
sabbá tesz bizonyos tevékenységeket.
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is.11 Amennyiben megfelelő technikai színvonalú, egyénre szabott segédeszközhöz hozzá 
tud jutni a fogyatékkal élő ember, s így már ki tud lépni lakásából, és el tud menni a 
munkahelyére, máris munkavállaló lett belőle. Munkavállaló, aki kettős nyereséget 
jelent, mert nem fogyasztója, hanem befi zetője a költségvetésnek. Az, hogy 
világszínvonalon lehet 400 métert futni két alsóvégtag-protézissel, hogy 8000 méteres 
hegycsúcsot meg lehet mászni alsóvégtag-protézissel, hogy cirkuszi akrobataként fel 
lehet lépni, kettős szaltót lehet ugrani kerekesszékkel, azt bizonyítja, hogy a fatokos 
protézisen és az egykezes hajtású háromkerekű kerekesszéken kívül van más lehetőség 
is a segédeszközök palettáján, amelyek „drágábban olcsóbbak”. Ez nem szójáték, bár az 
is igaz, hogy gyógyászati segédeszközök által lehetővé tett megtakarítások más 
alrendszerekben jelennek meg bevételként, és ott rejtve is maradnak. 

Nem fantázia, hanem mára realitás lett az akarattal irányítható kerekesszék. A művég-
tagokat pedig hamarosan mesterséges bőr fogja borítani, mely képes lesz a hő és egyéb 
környezeti hatások érzékelésére. Ilyen és ehhez hasonló innovációkat mutattak be a 
nagyközönségnek Washingtonban, az American Association for the Advancement of 
Science (AAAS) által évente megrendezett Bionikai konferencián. A gondolattal vezé-
relhető kerekesszék már működés közben is megtekinthető pl. Svájcban. A Polytechnique 
Federale (EPFL) kutatói a BBC-nek adott nyilatkozatukban így fogalmaztak: A Svájcban 
készített kerekesszék az akarat által vezérelhető segédeszközök és művégtagok fejlesz-
tésének egyedülálló csúcstechnológiai eredményét hivatott demonstrálni. 

Már jelenleg is létezik folyamatos agyi jelekkel irányítható karprotézis.12 A szándék 
elektronikus szenzorokkal mérhető, ezután az inger mozdulatokká alakítható át. Az 
idegpályákat műtéti úton hozzákapcsolják a nem használt izmokhoz, ezáltal egyértelmű 
jeleket lehet továbbítani a mesterséges karhoz. A kutatók most azon dolgoznak, hogy a 
művégtag képes legyen a környezeti hatások érzékelésére is. „A mesterséges bőrrel ellátott 
végtaggal élő személy képes lesz sajátjaként érzékelni hiányzó karját, meg tud majd külön-
böztetni hideg és meleg hőhatásokat – nyilatkozta Todd Kuiken, a Rehabilitation Institu-
te of Chicago munkatársa. – Számunkra a jelek szenzoros visszacsatolása igen fontos lehe-
tőség.” A protézisek a jövőben képesek lesznek érzékelni a nyomást is. Az akarattal 
történő vezérlésben azonban a kutatók már egy lépéssel előrébb járnak. A „gondolattal” 
vezérelhető kerekesszék mellett az EPFL cég kutatói bemutattak egy hasonlóképpen irá-
nyítható robotot is. „A szerkezet segítségével a mozgásukban akadályozott emberek vissza-

11 Assistive Technology (AT) = Támogató Termék/Technológia (TT) „minden olyan eszköz vagy rendszer, 
amely lehetővé teszi az egyes személyek olyan feladatainak elvégzését, amelyeket egyébként nem lennének 
képesek végrehajtani, vagy megkönnyít és biztonságosabbá tesz számukra bizonyos cselekvéseket” 
(Cowan–Turner-Smith, 1998). „A támogató technológia támogatja és segíti a felhasználót akár speciális, 
akár közönséges feladatainak ellátásában egy meghatározott környezetben” (Hoppestad, 2006).
12 http://spectrum.ieee.org/video/biomedical/bionics/dean-kamens-artifi cial-arm
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nyerhetnék elvesztett mobilitásukat – mondta Jose del R. Millan fejlesztőmérnök. – 
A robotot használó személy virtuálisan eljuthat egyik helyről a másikra, hiszen az ő szeme előtt 
is meg fog jelenni az a kép, amit a robot lát.”  Az érintettek számára ezekkel – az eleddig 
elképzelhetetlen – találmányokkal biztosítható lesz a jobb életminőség.13 

Headmouse Extreme
Ez a készülék egy optikai érzékelő, amely lehetővé teszi, hogy úgy is lehessen használni 
a számítógépet, hogy ne kelljen kézzel hozzányúlni. Az érzékelő felrakható a homlokra, 
szemüvegre, és fejmozgással „rámutatva” kezelhető a billentyűzet, használhatóak me-
nüpontok. 

A funkcionális elektromos stimulációs (FES) rendszer segít az idegrendszeri beteg-
ségben szenvedőknek, sclerosis multiplex, agyvérzés, gerincvelő-sérülés, bénulás esetén 
elektródái stimulálják a láb és a lábfej izmait, gyakoroltatva az elvesztett funkciókat. 

Japánban a robottechnikát hívták segítségül a végtagok mozgását segítő „robotruha” 
formájában.14

A „robotruha” vagy HAL (Hybrid Assistive Limb) „öltöny”, „hibrid segítő végtag”, 
amelynek súlya 10 kg, és tulajdonképpen egy könnyű váz, amely pántokkal kapcsolódik 
a testfelülethez. Amikor viselője megpróbálja mozgatnia a lábát, az érzékelők a bőrön 
keresztül felfogják az agyból induló minimális bioelektronikus jeleket, amelyeket egy 
számítógép elemez, és elkezdi a csípő, a térd, a boka vonalában stb. lévő elektromos 
motorokat mozgatni. Ez a HAL-technológia, tekintettel arra, hogy adott esetben a vi-
selője akár tízszeres erőkifejtésre is képes, nemcsak a mozgássérültek körében keltett 
nagy érdeklődést, hanem a hadviselés, a mentés, a katasztrófaelhárítás és a munka 
világában is. 

A teljesség igénye nélkül pillantsunk rá néhány érdekességre részletesebben, három 
fő területre fókuszálva. Nézzünk szét a kerekesszékek fejlesztése, majd a katonai célra 
kialakított ún. külső váz, az exoskeleton és a beláthatatlan távlatokba mutató bionika 
területén.

13 http://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/egeszseg_orvos-valaszol/16211/gondolattal_vezerelheto_
kerekesszek_tapinto_muvegtagok
http://crysisnano.mindenkilapja.hu/blog/21709515/renderpost/21710493/crysis-valosag-jatek-mogott
http://www.zinkalo.com/2007/06/hybrid-assistive-limb-hal.html
http://www.allaboutz.com/technology/japans-cyberdyne-shows-of-new-robot-suit-%E2%80%9Chal%
E2%80%9D-in-tokyo.html
14 http://www.habostorta.hu/hu/habostorta/cikkek/tudomany/japan-robotruhahttp://crysisnano.
mindenkilapja.hu/blog/21709515/renderpost/21710493/crysis-valosag-jatek-mogott
http://www.zinkalo.com/2007/06/hybrid-assistive-limb-hal.html
http://www.allaboutz.com/technology/japans-cyberdyne-shows-of-new-robot-suit-%E2%80%9Chal%
E2%80%9D-in-tokyo.html
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A kerekesszék

    

Kerekesszékekkel a legkülönfélébb formákban, technikai megoldásokkal, hajtóművek-
kel, a legváltozatosabb körülmények között találkozhatunk: a hétköznapokban az utcán, 
tömegközlekedési eszközökön, bevásárláskor és sportversenyeken is – vívás, labdajáté-
kok, tenisz – még olyan extrémsportoló is akad, aki hármas szaltókat ugrik a kerekes-
székével.

   

   

A küllő nélküli kerekesszék. A Loopwheels csapata a biciklizés világából jön, de most 
a kerekesszékeseknek találtak ki egy újdonságot. A küllők helyére olyan alumínium-kar-
bon kompozitból készült megoldást tettek, amely könnyű, rugalmas, és könnyebbé teszi 
a manőverezést a mozgássérültek számára.
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Összehajtható kerék kerekesszékhez. A kerekesszékkel közlekedőknek problémás 
helyzet, amikor el kell pakolni a kerekesszéket. Sokféle összecsukható kerekesszék lé-
tezik, de a kerék mérete – a szék legnagyobb része – mindegyik konstrukciónál adott. 
Erre keresett és talált megoldást eredetileg kerékpáralkatrésznek tervezett konstruk-
ciójával a londoni Vitamins Design az összehajtható kerék formájában. A kerekesszékes 
közösség komoly érdeklődése miatt elkészítették ezt a verziót is, így a 61 centi átmérő-
jű kinyitott kerék összecsukva csak 81 × 32 centit foglal, így befér egy csomagtartóba.

 

A kerék ami kiválthatja a felfüggesztést. Az Izraelben élő Gilad Wolf, aki betegsége 
miatt kerekesszékbe kényszerült, szerette volna tovább folytatni mezőgazdasági ter-
melői tevékenységét, de ebben az egyenetlen terepen nehezen tudott a kerekesszékével 
közlekedni. Több éves fejlesztői munkájának eredménye a létrejött SoftWheel. A meg-
oldás lényege, hogy a kerékagy három teleszkóp segítségével csatlakozik a külső perem-
hez. Ütés esetén a kerékagy képes elmozdulni a központból, jelentősen csökkentve ezzel 
a rázkódást. A hagyományos felfüggesztéssel szemben a jobb hatásfok mellett még 
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előnye a rendszernek, hogy feleslegessé vált az egyéb rugózási, és csillapító rendszer. 
Egyszerűbb, de könnyebb szerkezetet eredményez, alkalmazható a kerékpároknál is, és 
már a mopedgyártók is érdeklődnek a találékony megoldás iránt.

Ahol véget ér az aszfalt, a probléma ott kezdődik. Oroszországban fejlesztették ki 
és már Kínában is gyártják a világ első négykerék-meghajtású kerekesszékét, az Obser-
vert. Ez a kerekesszék képes felmászni és leereszkedni akár 36 lépcsőn, és olyan lépcső-
fokon is, ami akár 15 cm magas, vagy fel tud mászni 45 fokos lejtőn, és bármilyen 
szögben is haladjunk le- vagy felfelé, folyamatosan vízszintesen tart, mert korri-
gálja az ülés szögét, amit beépített giroszkóp biztosít. A konstrukció rendelkezik az 
ún. U-turn funkcióval, vagyis képes arra, hogy 360 °-ban elforduljon szűk kis terekben, 
például folyosókon, a fordulás sugara pedig mindössze 49 cm.
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Az amerikai űrhivatal is díjazta azt az új magyar találmányt, amely jelentősen 
megkönnyítheti a kerekesszékes emberek életét.

Egy új magyar találmány segíthet a fejtől lefelé bénult kerekesszékes embereknek. A 
fejmozgást érzékelő találmány, amely úgy néz ki, mint egy fejhallgató, első helyezést 
kapott a NASA és a Google Singularity University innovációs versenyén. Juhász Márton 
feltaláló elmondta, hogy az eszköz a keresszékkel, illetve egy számítógéppel – jellem-
zően egy olcsó tablettel vagy okostelefonnal – kommunikál. Ahogy valaki beül a székbe, 
egy gombnyomással és a fejének mozgatásával meghatározhatja a haladása irányát. A 
nyak szögállása határozza meg a kerekesszék sebességét és az irányát is. Ezzel tulajdon-
képpen a mozgássérült feje funkcionál aff éle joystickként – mondta a feltaláló. Az 
androidos rendszer gesztusokat is felismer, például ha a felhasználó megrázza a fejét, 
az vészleállásra utasítja a berendezést – a  motorokat ki-, a fékeket bekapcsolja, és meg-
jelenik egy kurzor a képernyőn. Ekkor a kerekesszékben utazó szabadon mozgathatja 
a fejét, beszélgethet bárkivel az utcán, a gép nem értelmezi ezeket neki szóló parancsként. 
A képernyő, illetve az azon megjelenő billentyűzet abban is segít, hogy akik beszédük-
ben is sérültek, hangot szintetizálhassanak maguknak. Azt csak „mellékesen” jegyzem 
meg, hogy a feltaláló – nyilván nem véletlenül– lehetőséget kapott rá, hogy a NASA 
kutatóbázisán más feltalálókkal közösen dolgozhasson.
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Az  OGO nevű elektromos kerekesszék a törzs könnyed előre-hátra, illetve oldalra 
mozgatásával halad, lehetővé téve az eszköz precíziós irányítását. Nagy előnye, hogy a 
hátat biztosan megtámasztja, és a kezek teljesen szabadon maradnak, így a labdajátékok 
is könnyebben játszhatók vele, mint a sportkerekesszékekkel. Kézzel is hajtható, auto-
mata stabilizátorral rendelkezik. Többféle kerékkel adaptálható (cserélhetők a kerekek), 
20 km/h sebességet képes elérni, és napi 30 km-t lehet vele haladni. Hátránya, hogy 
csak azok tudják használni, akik kellően erős törzsizomzattal rendelkeznek. A vastag 
kerekek a stabilitást biztosítják, a fék pedig a kerekeket védő burkolatban van az egy-
szerű elérhetőség érdekében.
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A MAX Mobility-Smart Drive újdonsága a két kerék közé, az ülés aljához pattintha-
tó szerkezet kis kerékkel, amely a kézre csatolt órához hasonló csuklópánttal együtt 
gyors előrehaladást biztosít. Ez a kerék a járdán való fel- és lejutáskor pluszstabilitást 
ad a kocsinak. A kezek itt is szabadon maradnak, s mivel nem kell a kerekeket kézzel 
hajtani, bevásárlókocsit is lehet közben tolni.

A svájci fejlesztésű Scalevo nevű elektromos kerekesszékre lépcsőmászó lánctal-
pakat lehet szerelni. Teljesen automatikus, a lépcsőt megközelítve egy gombnyomásra 
elintéz mindent: háttal előre felkapaszkodik a lánctalpával, közben elindul egy beépített 
giroszkóp, amely egyensúlyba tartja, nehogy az oldalára dőljön. Nem számít, milyen 
anyagból van a lépcső, a lánctalpak nem csúsznak meg, sőt kiegyensúlyozó képessége 
miatt a szék akár csigalépcsőn is tud közlekedni. Egyenes terepen 10km/órával halad, 
és az ülőkét magasabbra emelve segít az utasnak, hogy messzebbre lásson.
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A WHILL elnevezésű elektromos kisegítő meghajtás lényege, hogy gyorsan felsze-
relhető a hagyományos kerekesszékre, mikor a használó egészségi állapota megkívánja, 
vagy hosszabb utat kíván megtenni a kerekesszékével.

Vincze Imre írásának második részét a következő számunkban közöljük.
(A szerk.)
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Szkokk Erika

MUNKÁLTATÓK HATÓSÁGI 
ELLENÔRZÉSE
Tapasztalatok a rehabilitációs foglalkoztatóknál 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapelve a rehabilitáció elősegítése a célból, hogy a 
megváltozott munkaképességű személyek megmaradt egészségi állapotuknak és mun-
kavégzési képességüknek megfelelő keresőtevékenységet folytathassanak, visszakapva 
ezáltal a munkavégzés adta önbecsülést és annak képességét, hogy önmagukról és 
családjukról képesek legyenek gondoskodni.

Ahhoz, hogy a fenti szándék egy összefogott, egységes rendszerben meg is valósul-
hasson, újfajta együttműködésre van szükség a munkáltató, a munkavállaló és a reha-
bilitációs hatóság között. Az együttműködés fókuszában a megváltozott munkaké-
pességű munkavállaló áll, akinek foglalkoztatását az akkreditált munkáltatók (is) 
biztosíthatják azon komplex minősítéssel rendelkezők vagy fogyatékossági támogatás-
ra jogosultak esetében, akiknek vizsgálatát a rehabilitációs hatóság végzi el. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók akkreditációjával, 
az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával és az akkreditált munkáltatók ellenőr-
zésével összefüggő hatósági feladatokat országos hatáskörben, rehabilitációs hatóság-
ként Budapest Főváros Kormányhivatala a Rehabilitációs Főosztály feladatkörében 
látja el. 

Az akkreditált foglalkoztatók olyan feltételrendszert biztosító munkáltatók, akik 
működésük során a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 
érdekében a jogszabályi feltételeknek folyamatosan meg kell, hogy feleljenek: 

– a foglalkoztatást olyan helyen biztosítják, melynek környezete, építészeti megol-
dásai lehetővé teszik a munkavállalók akadálymentes közlekedését, a munkaeszközöket, 
a berendezést, a technológiát és a tárgyi környezetet pedig a megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoz-
tatásához alakítják át; 

– a rehabilitációs foglalkoztatást szakmai programban rögzítik, és rehabilitációs 
tanácsadó, rehabilitációs mentor és segítő személyek közreműködésével valósítják meg;

– személyre szabott foglalkozási rehabilitációt végeznek a tartós és tranzitfoglalkoz-
tatás által;
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– kapcsolatot tartanak a rehabilitációs hatósággal, a munkaerőpiaci szolgáltatókkal 
és képző intézményekkel, ezáltal biztosítva a komplex rehabilitáció valamennyi kom-
ponenséhez (orvosi, szociális, képzési) való hozzáférést. 

Mindezek megvalósításához pályázati úton a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók foglalkoztatásának költségvetési támogatási rendszere nyújt segítséget szá-
mukra.

Tapasztalataink szerint a munkáltatók önfenntartásában egyre kiemelkedőbb sze-
repet játszik az a tény, hogy a nyílt piacon történő megmaradás minőségben, mennyi-
ségben növekvő, teljesítési határidőkben egyre csökkenő feltételrendszert diktál szá-
mukra is. A piacgazdaság a támogatott munkáltatókat egyre jobban a nyílt piaci 
foglalkoztatás irányába mozdítja, megkövetelve az elvállalt munkákért kapott díj piaci 
ár szerinti kialkudását, illetve a hatékony és gazdaságos működést. Mindez akkor sike-
res, amikor a munkáltató és a megváltozott munkaképességű munkavállalók együtt-
működése során az érdekek egy irányba haladnak.

2017. október 30-án országos szinten 372 munkáltató rendelkezett foglalkozási 
rehabilitációs tanúsítvánnyal, 269 székhely, 345 telephely és 500 fi óktelep akkreditá-
lása történt meg, összességében az akkreditált helyszínek száma 1114. 

Akkreditált munkáltató számának alakulása régiós bontásban 
(változó adat)
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2017-ben nem minden akkreditált munkáltató részesült költségvetési támogatásban, 
a szerződött munkáltatók száma 336, itt 29 952 megváltozott munkaképességű 
munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatását vállalták.
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Egyéni foglalkoztatási megállapodások száma
megyénként (2017. 09. 20.)

Összesen: 29 952 munkavállaló

A rehabilitációs foglalkoztatás biztosításának, az akkreditáció feltételeinek, a munkál-
tatói kötelezettségek teljesítésének, illetve a költségvetési támogatás szabályos felhasz-
nálásának ellenőrzéséhez a jogszabályi hátteret a 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet 
biztosítja.

Az ellenőrzés általános célja több szempontból fogalmazható meg: 
–  az állami szándék a jogszabályi előírások betartása (betartatása), a támogatás célzott 

felhasználása;
–  az ellenőrző hatóság célja a jogkövető magatartás erősítése;
–  munkavállalói elvárás a jogbiztonság, a kiszámítható munkafeltételek, a bérfi zetés;
–  a munkáltató szándéka a szabályszerű működés bizonyítása.

A szabályos működés közös érdek minden fél számára, ennek folyamatos visszajel-
zésére szolgál az ellenőrzés is.

Az akkreditált munkáltatók ellenőrzését két hatóság végzi:
–  a költségvetési támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzését a Magyar Állam-

kincstár Területi Irodáinak ellenőrei;
–  a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt a munkáltatói kötelezettségek 

teljesítését pedig a Kormányhivatal rehabilitációs ellenőrzési szakügyintézői.
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Az ellenőrzések többségében egy adott évben kétszer vizsgálják a munkáltatót. Külön 
zajlik az eseti ellenőrzés, az akkreditációs feltételek meglétének ellenőrzése, illetve 
évente egyszer átfogó ellenőrzés keretében – a költségvetési támogatáshoz kapcsolódó-
an – a szerződéses feltételek betartására fókuszálva a Magyar Államkincstárral történő 
közös ellenőrzés. 

Az ellenőrzéskor feltárt szabálytalanságok, hiányosságok vagy mulasztások a rende-
letben foglaltak szerint a hatóság részéről intézkedést írnak elő, ami lehet negatív ér-
tékelő pont megállapítása vagy a jogszabályban rögzített tények fennállása esetén a 
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonása, illetve az egyéni foglalkoztatási 
megállapodás visszavonása. Sor kerülhet végzés kibocsátására jogsértő magatartás vagy 
a rehabilitációs foglalkoztatás céljainak nem megfelelő gyakorlat megszüntetése érde-
kében.

A továbbiakban a Budapest Főváros Kormányhivatala rehabilitációs hatósági el-
lenőrzéseinek folyamatát és tapasztalatait mutatom be.

A Kormányhivatal rehabilitációs ellenőrzési szakügyintézői (jelenleg 21 fő) régi-
ónként végzik feladatukat. Előre kialakított rendszerben, éves ellenőrzési terv alapján, 
az átfogó ellenőrzések esetében a Magyar Államkincstárral előre egyeztetett időpon-
tokban keresik fel a munkáltatókat. Az ellenőrzés feladatait és a konkrét időpontokat 
munkáltatókra lebontva a havi ütemterv tartalmazza. Kivételes esetben, pl. bejelentés-
re előzetes értesítés nélkül is történhet helyszíni ellenőrzés.

Az ellenôrzés folyamata
A munkáltató az ellenőrzésről – a jogszabályban előírt határidő betartásával – végzésben 
értesül, ami tartalmazza az ellenőrzés időpontját és helyszínét, illetve az ellenőrzéssel 
érintett dokumentumok jegyzékét. Az ellenőrzés időpontjának a munkáltatóval törté-
nő közös egyeztetése adja a végleges ellenőrzési dátumot. Fontos, hogy az ellenőrzés 
időpontja mindkét félnek megfelelő legyen, hogy a munkáltató minden feltételt bizto-
sítani tudjon, a kikért dokumentációkat előkészítse az ellenőrzés szabályos lebonyolí-
tása érdekében. 

A rehabilitációs ellenőrök részéről a helyszíni ellenőrzés időpontját alapos felkészü-
lési időszak előzi meg. Az ellenőrzés kiindulópontja mindig a hatályban lévő rehabili-
tációs akkreditációs tanúsítvány, az előző ellenőrzés tapasztalatai, illetve az előző el-
lenőrzés időpontjától eltelt időszakban történt esetleges hatósági intézkedések 
áttekintése, azok elemzése, az abban foglalt kockázatok mérlegelése. 

Mindezekhez a munkáltató és a hatóság részéről is használt informatikai adatbázi-
sokban lévő adatok, dokumentációk szolgálnak információt:

– A munkáltató rehabilitációs akkreditációs tanúsítványával kapcsolatos ügyintézé-
séhez az Akkreditáció modul ad lehetőséget, itt találhatóak az alapvető adatok, a kép-
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viseletre jogosult személyének, a rehabilitációs tanácsadónak és a rehabilitációs men-
tornak az elérhetősége, a hatósági eljárásokhoz csatolt dokumentumok, az akkreditált 
helyenként történő tevékenységek rögzítése, illetve a kapcsolattartó személyek megje-
lölése. 

– Az IKR (Igénykezelő Rendszer) informatikai rendszerben a pályázati folyamat 
zajlik, itt található a támogatási és a keretszerződés, az egyéni megállapodások és az 
elszámolások benyújtására is ez a program nyújt lehetőséget.

Az ellenőrzésre való felkészülésben, a munkáltató aktuális helyzetéről való tájéko-
zódásban egyéb hatósági informatikai rendszerekben található nyilvános adatok is 
segítenek. Mindezek nem zárják ki azt az elvárást, hogy az ellenőrzés helyszínén (vagy 
a szervezet központi helyén, megjelölt irodájában) a munkáltató eredeti dokumentu-
mokat is felmutasson.

A helyszínen lefolytatott ellenőrzés megkezdése előtt a rehabilitációs ellenőrzési szak-
ügyintézők bemutatják az ellenőrzés lefolytatására jogosító dokumentumot (megbízó-
levél, ellenőri igazolvány), tisztázzák, hogy az ellenőrzés során a munkáltatót ki jogosult 
képviselni, majd a kiállított meghatalmazás átadása megtörténik. 

Az ellenőrzés során a helyszínen jegyzőkönyvet vesznek fel, ez részletesen tartal-
mazza azokat a szempontokat és megállapításokat, melyeket a vizsgálat érintett. 

1. Az alapadatok esetében a következő kérdésekre keressük a választ:
– A munkáltató azonosító adatai és a helyszíni ellenőrzés alá vont székhely/telephely/
fi óktelep címe pontosan megegyeznek-e a tanúsítványban foglaltakkal, illetve a helyszín 
beazonosítható-e? 

– A végzett tevékenység azonos-e az akkreditációs, illetve a pályázati eljárás során 
megjelöltekkel? 

– Amennyiben az előző ellenőrzés óta új tevékenységet végeznek, a szükséges ható-
sági engedély/igazolás rendelkezésre áll-e, illetve a bejelentés, a nyilvántartásba vétel 
megtörtént-e?

– A munkavállalókat érintő személyes adatok Kormányhivatal által történő kezelé-
séhez való hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak-e?

2. A foglalkoztatás tekintetében vizsgált adatok alapján történő megállapítások:
– A megváltozott munkaképességű munkavállalók rendelkeznek-e megfelelő és érvényes 
foglalkozás-egészségügyi szakvéleménnyel? 

– A munkavégzés helye a munkaszerződés alapján biztosított-e? 
– A határozott időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók aránya, 

valamint ezen munkaszerződések alkalmazásának munkáltatói indoklása. 
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– A munkaidővel, a pihenőidővel, a szabadság kiadásával kapcsolatos nyilvántartás-
ra vonatkozó megállapítások. 

– A bérek kifi zetésének időpontja. 
– A munkaterület, a munkaeszközök és a tárgyi környezet állapota. 

3. A foglalkozási rehabilitáció megvalósításának főbb jellemzői:
– A foglalkozási rehabilitációs szakmai program kötelező jogszabályi elemeinek meglé-
tére vonatkozó megállapítások. 

– A foglalkozási rehabilitációs szakmai programban foglalt célkitűzések, vállalások 
gyakorlati megvalósulására vonatkozó megállapítások. 

– A személyes rehabilitációs tervek kötelező jogszabályi elemeinek meglétére vonat-
kozó megállapítások. A személyes rehabilitációs tervben foglaltak gyakorlati megvaló-
sulása kiemelve a tranzitfoglalkoztatás eseteiben. 

– A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor, segítő személy(ek) közremű-
ködése esetén személyi anyagukra, a tevékenységéről vezetett kimutatásra, illetve a 
feladat ellátására vonatkozó megállapítások. 

– Képzések, illetve képzettséget, végzettséget igénylő munkakörök biztosítása. 
– A munkáltató igénybe vesz-e más állami vagy európai uniós forrásból – a foglalkoz-

tatott megváltozott munkaképességű munkavállalókra tekintettel – nyújtott támogatás? 

4. Az egyéb megállapítások szakaszban a nyilatkozattételekre kerül sor. 

5. Az intézkedés(ek) alapjául szolgáló megállapítások
– A helyszíni ellenőrzés során feltárt olyan szabálysértés vagy mulasztás, ami megala-
pozhatja a Korm. rendelet 16. § (4)–(9) bekezdései, illetve 3. melléklete szerinti továb-
bi eljárást, valamint a munkáltató részéről korrekciós intézkedések megtételét teszi 
szükségessé.

– A hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása érdekében javasolt, illetve munkáltató 
által vállalt intézkedések (legkésőbb a következő ellenőrzésig, illetve egy éven belül).

6. Az ellenőrzéssel érintett dokumentumok:
– Az akkreditációs feltételek meglétét igazoló okiratok, a tevékenység végzéséhez szük-
séges engedélyek, nyilvántartások. 

– A foglalkoztatottakról vezetett havi létszámnyilvántartás, a személyes adatok 
kezeléséhez való hozzájárulás, a megváltozott munkaképességű munkavállalók doku-
mentumai. 

– A rehabilitációs szolgáltatások biztosítása: mentor/tanácsadó, segítő személy do-
kumentációja. 
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– A támogatási szerződésben foglaltak betartásához kapcsolódóan az egyéni foglal-
koztatási megállapodások, bevonás, beszámoló, elszámolás. 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a munkáltató számára előzetesen megküldött lét-
számnyilatkozat, az ellenőrzéssel érintett megváltozott munkaképességű munkavál-
lalók jegyzéke, a megváltozott munkaképességű munkavállalókról a munkálta-
tó által vezetett nyilvántartás és a feltárt tények tükrében egyéb, hitelesített dokumen-
tumok.

A fentiekben bemutattam a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványhoz kapcsolódó 
munkáltatói ellenőrzés folyamatát, a következőkben pedig rávilágítunk arra, hogy az 
ellenőrzések eredményeként hogyan tud jogszabálykövetően működni a rehabilitációs 
foglalkoztatás rendszere.

A jogszabály alapján, ha a Kormányhivatal részéről intézkedés megtétele válik 
szükségessé az ellenőrzés során feltárt tények tükrében, az intézkedés lehet többirányú:

– negatív értékelő pont megállapítása;
– a jogszabályban rögzített tények fennállása esetén a rehabilitációs akkreditációs 

tanúsítvány visszavonása; 
– sor kerülhet az egyéni foglalkoztatási megállapodás visszavonására; 
– végzés kibocsátására jogsértő magatartás vagy a rehabilitációs foglalkoztatás cél-

jainak nem megfelelő gyakorlat megszüntetése érdekében. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a negatív értékelő pontok kiszabásának okai:
– bejelentési és éves beszámolási kötelezettség elmulasztása, illetve határidőn túli 

teljesítése;
– a rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor foglalkoztatásával, feladatainak 

ellátásával kapcsolatos hiányosságok;
– az akkreditációs tanúsítvány kiadásához kapcsolódó feltételek – adminisztratív, 

bejelentési, engedélyeztetési kötelezettség – megsértése volt. 

Jogsértő állapot megszüntetési iránti döntés a létszámarányok teljesítése miatti fi -
gyelemfelhívás.

Szankcióként tanúsítvány visszavonása, ha a büntetőpontok száma elérte a 12 
pontot (erre 1 munkáltató esetében került sor), vagy a létszámarányokat nem tudta 
tartani (1 munkáltató esetében).

A 2012. évi jogszabályi feltételrendszer új feladatokat elé állította az akkreditált 
munkáltatókat. Ezt a tényt tükrözi, hogy az eltelt időszakban 197 munkáltatóra össze-
sen 361 negatív értékelő pontot szabtak ki, és 96 esetben történ jogsértő állapot meg-
szüntetésére felhívó döntés. 
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Bár ez a szám 2017-re jelentősen lecsökkent, a szankciók kiszabására okot adó sza-
bálytalanságok jellemzőek maradtak, melyek a következők: 

– Az éves értékelő szakmai beszámoló megküldésének elmaradása. A munkáltató 
a rehabilitációs foglalkoztatást a szakmai programban rögzíti. Az éves értékelésben 
visszatekint, és megállapítja, mi az, amit a tervezettek közül megvalósított, melyek 
azok, amelyek akadályokba ütközve elmaradtak, milyen irányba haladt a foglalkoztatás. 
Mint ahogy egy szervezet életében tervezzük a működést, az elért eredményt értékeljük, 
és a jövőre vonatkozó következtetésekkel a következő időszakot megtervezzük, ez a 
folyamat a rehabilitációs foglalkoztatás területére is igaz. A Kormányhivatal számára 
a beszámoló az egyik forrás, ahol a munkáltató rehabilitációs foglalkoztatásáról össz-
képet kaphat. 

– A rehabilitációs tanácsadó, a rehabilitációs mentor foglalkoztatásával, felada-
tainak ellátásával kapcsolatos hiányosságok. A rehabilitációs foglalkoztatás területén 
kiemelt szerepe van a rehabilitációs tanácsadónak és mentornak mint képzett és ta-
pasztalt szakembernek annak érdekében, hogy az érintett munkavállaló meglévő egész-
ségi állapotára, munkavégző képességére alapuljon a foglalkoztatás. Mindezeket meg 
kell fogalmazni a személyes rehabilitációs tervekben, a munkanaplókban, és a gyakor-
lati alkalmazásuk is szükséges. Ez a komplex támogatási rendszer úgy működhet sike-
resen, ha minden résztvevő szakszerűen elvégzi a rá háruló feladatokat. 

– Az akkreditációs tanúsítvány kiadásához kapcsolódó feltételek – adminisztra-
tív, bejelentési, engedélyeztetési kötelezettség – megsértése indokolja a negatív ér-
tékelő pontok kiszabását. A munkáltatónak kötelessége a bekövetkezett változásokról 
a Hivatalt időben értesíteni. 

Az elmúlt évek ellenőrzési tapasztalatait összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a re-
habilitációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók a változásokat követték, az érin-
tettek együttműködése rendszerszerűen kialakult, a támogatási rendszer gördülékenyen 
működik. A rehabilitációs foglalkoztatás folyamata a kezdeti nehézségeket leküzdése 
után jogszerűen, egyre nagyobb szakmaisággal zajlik. A munkáltatóknak van lehetősé-
gük az ellenőrzés alapján a hiányosságokat pótolni, a hibákat kijavítani, a kifogásolt 
pénzügyi tételek esetén a támogatás igénylésében önkorrekciót végezni, önkéntesen 
teljesíteni az előírt kötelezettségeket – ezzel is a szabályos működésüket segíti elő 
mindkét ellenőrzési hatóság.
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Hegyi-Deák Katalin

AKKREDITÁLT REHABILITÁCIÓ – 
ELLENÕRZÉSI TAPASZTALATOK
A foglalkozási rehabilitáció viszonylag fi atal tudományág Magyarországon, ezért természe-
tesnek vehető minden folyamat, amely változást, átalakítást, jobbítást eredményez a területen. 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat felölelő intézményrendszer is többszöri 
átalakításon ment keresztül, de minden átalakításnak a vezérelve az volt, hogy a foglalkozási 
rehabilitáció legérintettebb rétege, maguk a megváltozott munkaképességű személyek egy jobb, 
igazságosabb rendszer részei legyenek, ahol a megváltozott munkaképesség nem hátrány, 
hanem fejleszthető terület, amelyből előcsalogathatók a munkavállalók legértékesebb tu laj-
donságai. 

A megváltozott munkaképesség megállapítása már nem kizárólag orvosszakértői fela-
dat, mert a komplexitásba beletartozik a szociális szakértői és a foglalkozási rehabili-
tációs szakértői terület is, mely vizsgálatok célja a meglévő munkavégző-képesség meg-
állapítása. A fejlődés egyik legmeghatározóbb törekvése tehát, hogy a tartósan, szinte 
kizárólag a pénzbeli ellátás igénybevételére berendezkedett személyeket arra ösztönöz-
ze, hogy aktív részesei legyenek a foglalkozási rehabilitációnak, amelynek végső kime-
netele a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés is lehet. Ebben a folyamatban 
meghatározó szerepet kaptak és kapnak a munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek. 

A munkaerőpiaci integráció elősegítése, a munkaerőpiacra való felkészítés és az el-
helyezés érdekében több munkaerőpiaci szolgáltató képviseltette magát a területen az 
úgynevezett alternatív munkaerőpiaci szolgáltatásokkal. A szolgáltatók az álta-
luk képviselt és a hozzájuk kötődő módszertanokkal voltak jelen a területen, amelyek 
5 meghatározó szolgáltatási csoportra voltak feloszthatók:

– 4M Program
– Komplex Munkaerőpiaci Szolgáltatás
– Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja
– Munkaasszisztensi Szolgáltatás
– Támogatott Foglalkoztatási Szolgáltatás
A fenti programok jellemzője, hogy tartalmuk és célcsoport-specifi kusságuk szem-

pontjából eltérőek voltak, a nyújtható szolgáltatások mind külön szakterületet képvi-
seltek, ami a szolgáltatásokat igénylő megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
segítő, mentoráló személyektől speciális ismereteket, szaktudást igényelt. 
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Hiányzott azonban az azonos feltételeknek való megfelelés, a közel azonos körülmé-
nyek közötti szolgáltatásnyújtás. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók már 2005. november 1. óta alanyai az akkreditációt szabá-
lyozó, egységes színvonalat teremtő folyamatnak. Sok konzultációra, segítő ellenőrzés-
re volt szükség ahhoz, hogy a két terület, a hatóság és a munkáltatók együtt tudjanak 
működni. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók 2016-ban léptek erre az útra, 
amely jelenleg még az útkeresés, a jogszabályoknak történő megfelelés kialakítása, s ez 
bizony nem mindig könnyű feladat.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat szabályozó rendszer felállításának jogi 
hátterét a 2016. május 1-től módosult, a megváltozott munkaképességű személyek el-
látásról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény és a 2016. júli-
us 9-től módosult, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 
eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) biztosította. Ezen módosítások eredményeként várható el az, hogy a foglal-
kozási rehabilitációs szolgáltatók a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő 
személyek foglalkoztatásához, munkaerőpiaci integrációjához azonos feltételrendszer-
rel tudjanak hozzájárulni, ugyanakkor az akkreditált szervezeteket a mindennapi mun-
kájuk mellett bevonhatják európai uniós projektek megvalósításába, elősegítve ezzel az 
egészségkárosodott, illetve a fogyatékos emberek elhelyezkedésének aktív támogatását. 
Ennek keretében jelenleg főként az EFOP 1.1.1., illetve a VEKOP 7.1.3. projekteken 
keresztül nyújtanak foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást az akkreditált szolgáltatók.

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, szükség volt a jogi szabályozók felállítására. 
A jogszabályok betartásával a szolgáltatók (természetesen igazodva az egyes célcsopor-
tok meghatározó jegyeihez) országosan egységes színvonalon működhetnek, lehetősé-
get teremtve ezzel a minőségi szolgáltatások biztosítására. 

2017. január 1-jétől Budapest Főváros Kormányhivatalának Rehabilitációs Főosztálya, 
azon belül a Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály (a továbbiakban: Hi-
vatal) látja el – egyéb feladatai mellett – a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akk-
reditációjával, ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő hatósági feladatokat. 
Ellen őrzéseink fő célja a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók szakmai te-
vékenységének, a rehabilitációsszolgáltatás-nyújtás jogszerűségének ellenőrzése. Az 
ellenőrzési feladatok az akkreditációs követelményrendszer vizsgálatára, illetve kifeje-
zetten arra is irányulnak, hogy a szolgáltatók eleget tesznek-e bejelentési kötelezettsé-
geiknek. 

A Hivatal az ellenőrzéseit éves, azon belül negyedéves tervek szerint végzi. Kisebb 
időintervallumban egyszerűbb a szervezés, könnyebb átlátni a feladatokat. A Hivatal 
az akkreditált szolgáltatók ellenőrzéséről (legkésőbb az ellenőrzést megelőző 5 nappal) 
értesítő végzést küld az eljárás alá vont szolgáltatónak, amelyben részletes információkat 
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közöl az ellenőrzés időpontjáról, helyszíneiről, illetve a vizsgálandó dokumentációkról. 
Természetesen előfordulhatnak helyzetek, amikor egy-egy ellenőrzés előre nem látott 
ok miatt meghiúsul. Ilyenkor akár a Hivatal, akár a Szolgáltató részéről merül fel olyan 
probléma, amely nem teszi lehetővé az ellenőrzés lefolytatását, külön egyeztetéssel új 
időpontot jelölünk ki, amely mindkét fél számára megfelelő. Ezek az egyeztetések nagyon 
hangsúlyosak, mert a Hivatal az ellenőrzéseit csak úgy tudja hatékonyan lefolytatni, ha 
zökkenőmentesen hangolja össze a régiókban működő hatósági ellenőrzéseket végző 
kollégákkal az együttműködést. Tekintettel arra, hogy ők más területeken is végeznek 
ellenőrzést, precíz és sokrétű munkára van szükség ahhoz, hogy az akkreditált szerve-
zetek minden szolgáltatási helyére eljussanak. 

Az akkreditált szolgáltatók hatósági ellenőrzései 2017 márciusában vették kezde-
tüket. Ezeket megpróbáltuk úgy felépíteni, hogy ne a számon kérő, szankcionáló attitűd 
jellemezze őket, inkább egyfajta iránymutatást adjunk a jogszabályok betartásának 
fontosságáról, és ha jogértelmezési problémák merülnek fel, azokat meg tudjuk beszél-
ni. Figyelemmel kell ugyanis lennünk arra, hogy a szolgáltatói akkreditáció új terület, 
mindenkinek meg kell szoknia, hogy konkrét jogszabályok adta keretek között dolgozik, 
előírások szerint kell biztosítani például a személyi és tárgyi feltételeket. Nem könnyű 
ezt megszokni, hiszen eddig nem kísérte hatósági ellenőrzés a munkaerőpiaci szolgál-
tatóknál jellemző folyamatokat. 

A nyújtható szolgáltatások köre, személyi és tárgyi 
feltételek, a „három megye szabálya”

A Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák a foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatások meghatározó feltételeit. Ezek szervesen összefüggnek egymással, bele-
tartoznak a szolgáltatások típusai, a megfelelő képesítéssel/gyakorlattal rendelkező 
szakemberek és a tárgyi körülmények is, hiszen ezek egymástól nem választhatók el. A 
legjobb, ha ezeket a feltételeket együttesen, egymással párhuzamosan vizsgáljuk meg.

A nyújtható szolgáltatások fő csoportjai: 
– egyéni tanácsadás; 
– csoportos tanácsadás; 
– a munkáltatók részére nyújtandó szolgáltatások. 
A jogszabály által felsorolt foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások közül a szolgál-

tatóknak mindenre felkészültnek kell lenniük. 

A Korm. rendelet konkrétan meghatározza, hogy mely szolgáltatás nyújtására milyen 
végzettségű, képesítésű szakember alkalmazható. A képesítési előírások jól alkalmaz-
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kodnak ahhoz a komplex ismeretanyaghoz, amit a humán szakirányú képzések adnak a 
leendő szakembereknek, ugyanis elég tág azoknak a képesítéseknek a köre, amelyeket a 
jogszabály elfogad, de szorosan megköveteli a humán területen szerzett ismeretanyagot. 
Egyetlen terület van, ahol bármilyen felsőfokú szakképesítés elfogadható, ez pedig a 
foglalkozási rehabilitációs információk nyújtása, de megemlítendő, hogy foglalkozási 
rehabilitációs információkat, illetve mentori szolgáltatást olyan szakember is nyújthat, 
akinek befejezett középfokú iskolai végzettsége és igazolhatóan legalább 3 éves munka-
erőpiaci szolgáltatásnyújtási tapasztalata, gyakorlata van. Eddigi ellenőrzéseink során 
találkoztunk több középfokú végzettségű szakemberrel, és láttuk, hogy a rátermettség 
és a szakma iránti alázat ér annyit, mint a szakirányú képesítés. Tapasztalataink során 
egyébként a legjellemzőbb végzettségek és képesítések: szociális munkás, szociálpeda-
gógus, pedagógus (óvodapedagógus, tanító) gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember 
és pszichológus. 

A Korm. rendelet nem határozza meg, hogy az alkalmazott szakemberek és az akkre-
ditált szolgáltatók között milyen foglalkoztatási jogviszony jöhet létre. Ha betekintünk 
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkredi-
tációs feltételrendszerébe, ott a rehabilitációs mentorokat kizárólag munkaviszonyban 
lehet foglalkoztatni. Ezen a területen nincsenek ilyen szigorú megkötések, mégis a leg-
jellemzőbb foglalkoztatási forma a munkaviszonyban történő foglalkoztatás. A pszicho-
lógiai tanácsadás jellemzően az a terület, ahol a megbízásos jogviszony az uralkodó.

A Korm. rendelet 2018-as módosítása szerint a tanácsadást nyújtó és a mentori te-
vékenységet folytató szakembereknek évente legalább egyszer részt kell venniük a 
Budapest Főváros Kormányhivatala által szervezett szakmai képzésen. 2017-ben három 
képzési időpontot hirdetett meg a Hivatal kifejezetten az új belépő szakemberek részé-
re. Ezeken a képzéseken 89 tanácsadó és mentor vett részt, a részvételről a Hivatal 
igazolást állított ki. A képzések egyelőre túlnyomó többségében a jogi környezet meg-
ismertetéséről szóltak, de lehetőséget kapott a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősé-
géért Közhasznú Nonprofi t Kft. is egy bemutatkozásra, ahol a szakemberek a RÉV-prog-
ramról kaptak átfogó tájékoztatást. A Hivatal az egyik továbbképzésen bemutatta az 
Atkár Tass-pusztai Képző- és Konferenciaközpont rekreációs eszközállományát, amely 
a fogyatékkal élők mindennapjainak megkönnyítését szolgálja.

A Korm. rendelet konkrétan meghatározza akkreditációs feltételként a tárgyi kör-
nyezet megfelelő szintű biztosítását, ami a következőképpen foglalható össze. A szol-
gáltatás nyújtásának feltétele az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító fi zikai környezet 
megteremtése. Ezt nagymértékben meghatározza az épület elhelyezkedése, megköze-
líthetősége, illetve hogy akadálymentesített-e, vagy sem. Ebben a vonatkozásban nem 
jellemző hiányosság, a szolgáltatók felkészültek a különböző fogyatékkal élő ügyfelek 
fogadására is, és a szolgáltatási helyek szinte kivétel nélkül buszmegálló, vasútállomás 
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közelében, tehát jól és könnyen megközelíthető helyen helyezkednek el, általában a 
parkolás is megoldható. A budapesti szolgáltatási helyeken a legnehézkesebb a parkolás.

Ellenőrzéseink során mindenképpen fi gyelmet kell szentelnünk annak a feltételnek 
– különösen csoportos szolgáltatásnyújtás esetén –, hogy a szolgáltató rendelkezik-e az 
ügyfél- és a munkatársi létszámnak megfelelő szociális helyiséggel. Minden szolgálta-
tónál lehetőség van az ügyfelekkel, az ügyfelek családtagjaival, szakemberekkel, 
munkaadókkal történő személyes beszélgetésekre. A tanácsadói tevékenység céljára 
különálló helyiséget tudnak biztosítani, így a tanácsadó és az ügyfél közötti, bizalmas 
adatokat is érintő kommunikáció mindenhol megvalósulhat, és csoportos foglalkozások 
esetére a csoportlétszámnak megfelelő, bútorozott csoportszoba is rendelkezésre áll. A 
napi munkavégzéshez fénymásoló, a napi adminisztráció elvégzéséhez elégséges számú 
számítógép (operációs rendszerrel és jogtiszta szoftverekkel), telefon, internet, nyom-
tató, szkenner, zárható szekrény az iratok, dokumentációk tárolására, továbbá működő 
honlap is rendelkezésre áll mindenütt. Természetesen az adottságok nem mindenhol 
azonosak, van, ahol csak két szobát tudnak biztosítani a szolgáltatásnyújtásra: itt óra-
rend szerint, időpontokra érkeznek az ügyfelek.

Ellenőrzéseink egyik sarkalatos és legproblematikusabb pontja a szakmai berkekben 
elterjedt, úgynevezett „három megye szabályának” betartása és betartatása. A Korm. 
rendelet 21/C. § d) pontja szerint ugyanis „a kérelmező legalább három megyében elhe-
lyezkedő szolgáltatási helyen – melyből legalább egy szolgáltatási hely megyeszékhelyen he-
lyezkedik el –, vagy a fővárosban és két megyében biztosítja a 2. melléklet szerinti valamennyi 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást”. Nem az ország egész területén megtalálható 
szolgáltatóknak nehéz betartaniuk ezt a szabályt, hanem azoknak a kisebbeknek, ame-
lyek az akkreditációt megelőző időszakban egy helyszínen, jellemzően a székhelyükön 
végezték tevékenységüket. A jogalkotói szándék természetesen egyértelmű, hiszen 
nyilvánvaló cél volt, hogy a szolgáltatások az egész országban elérhetők legyenek. 
A szabálynak a többség csak olyan feltételekkel tud eleget tenni, hogy más akkreditált 
szolgáltatókkal vagy akkreditált munkáltatókkal köt szerződést vagy megállapodást 
egy-egy helyiség használatára úgy, hogy közben teljesen bizonytalan, lesz-e egyáltalán 
azon a helyszínen ügyfele. Az eddigi tapasztalatok szerint kevés azon szolgáltatóknak 
a száma, amelyek a fő szolgáltatási helyeiken kívül, ami rendszerint a székhelyük, más 
megyében is nyújtanak szolgáltatást. Ha van egy stabil, hosszú távra igénybe vehető 
helyszín, akkor ennek a szabálynak való megfelelés nem okoz gondot, hiszen a szolgál-
tatók egymásnak segítenek, és akár szívességi használatba is odaadják a helyiséget. Ha 
azonban nincs ilyen háttér, nagyon könnyen felborul az egyensúly, és nehéz új helyet 
találni. Az ügyfélforgalom kiszámíthatatlan, és minden szolgáltató a legolcsóbb meg-
oldásokat keresi. Eddigi ellenőrzéseink során kétszer találkoztunk azzal a helyzettel, 
hogy az akkreditált szolgáltató rajta kívül álló okok miatt nem tudta teljesíteni a felté-
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telt, de a Hivatal által megadott határidőn belül talált olyan helyszínt, amellyel meg 
tudott felelni a „három megye szabályának”.

A szolgáltatási helyek régiós és megyei megoszlását az alábbi grafi konok mutatják. A 
2017. november 5-i adatok szerint a Hivatal 34 akkreditált szolgáltatót tart nyilván 225 
szolgáltatási helyen. 
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Az akkreditált szolgáltatók bejelentési kötelezettségei

A Korm. rendelet 21D. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az akkreditált szolgáltatónak 
10 napon belüli bejelentési kötelezettsége keletkezik, ha a nyilvántartásban szereplő 
adatai megváltoznak, ha olyan körülmény következett be, amely az akkreditációt ki-
zárja, az akkreditáció visszavonását teszi szükségessé, vagy az akkreditáció alapjául 
szolgáló feltételek egyébként lényegesen megváltoznak. Bejelentésre kötelezett az akk-
reditált szolgáltató, ha a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatással felhagy.

A fenti kötelezettségek közül kiemelendő az akkreditáció alapjául szolgáló feltételek 
megváltozásának bejelentése. Ebbe a körbe kell belesorolnunk minden olyan változást, 
amely vonatkozhat köztartozásra, szolgáltatási helyszínek megváltozására, tárgyi, 
személyi, szakmai változások bekövetkezésére, hiszen ezek a feltételek együttesen al-
kotják az akkreditáció feltételrendszerét.

A szolgáltatók a legpontosabban és leggyorsabban a szolgáltatási helyek változásait 
jelentik be a Hivatalnak. A bejelentésekben foglalt változásokat a Hivatalhoz történő 
érkeztetés és iktatás után vezetik át. A Hivatal 1-2 munkanapon belül intézkedik arról, 
hogy hivatalos honlapján az aktuális, pontos adatokat átvezessék és publikálják. A leg-
több késedelmes bejelentés a személyi feltételek változásainak területén tapasztalható. 
Az új belépő mentorok bejelentése sajnálatos módon a legtöbb esetben elmaradt, arra 
csak az ellenőrzések során derült fény, mikor a személyi feltételekben bekövetkező vál-
tozásokat egyeztették. Az ellenőrzések egyik legnagyobb eredménye – azon túl termé-
szetesen, hogy kialakulhatott a személyes kapcsolat –, hogy a bejelentési kötelezettség-
re vonatkozó szabályozók megbeszélése után nőtt a határidőn belüli bejelentések száma.

Összegzés
Az akkreditált szolgáltatók tapasztalataikra támaszkodva, azokat kiegészítve, folyama-
tosan fejlesztve segítik a hozzájuk forduló megváltozott munkaképességű munkavál-
lalók elhelyezkedését. Az utókövetésből eredően a munkahelyeken való bennmaradás 
esélyét is nagymértékben segítik. A szolgáltatók szakemberei felkészültek, rendelkeznek 
azzal a speciális szaktudással, amely nélkülözhetetlen mindennapi tevékenységükhöz. 
Ezeket az értékeket kell megőrizni, mert velük tudják segítségre szoruló embertársaink 
javát szolgálni.

Sokszor elgondolkozunk azon, hogy hasznosak-e a szabályok, olykor harcolunk is 
ellenük. Mégis úgy gondolom, szükség van rájuk. Betartásukkal a jogszabályok által 
kijelölt ösvényen haladunk, aminek konstruktív eszköze lehet az ellenőrzés, ha annak 
van segítő, támogató oldala is. Bízom benne, hogy az akkreditált szolgáltatók és a Hi-
vatal közötti együttműködés a továbbiakban is kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös 
marad.
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Szociális tükör – szociálstatisztikai elemzések
 

Gyetvai Gellért 

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 
ÚJ FORMÁBAN 

Fejlesztô foglalkoztatás 2017. április–október
Ha szociális szolgáltatásokról beszélünk, talán nem túlzás, hogy többnyire nem az aktív 
korúak foglalkoztatása ugrik be először. Nem azért, mintha nem létezne immár hosszú 
évek óta a korábban szociális foglalkoztatásnak nevezett, ma fejlesztő foglalkoztatásként 
aposztrofált szolgáltatási forma, csak valahogy legtöbbünknek, akik a szociális ágazat-
ban dolgozunk, a „szociális segítés” inkább passzív értéktartományú kifejezés. Az ellá-
tott ebben a relációban segítségre szoruló, a foglalkoztatás pedig egy másik társadalmi 
alrendszerhez illeszkedik szervesebben, a gazdasághoz. Ebben az értelemben speciális 
mostani témánk. Talán nincs is még egy olyan támogatási forma a szociális ágazatban, 
amely ennyire az „ellátott” aktív részvételére építene. Bár a foglalkoztatott rehabilitá-
ciója támogatott formában zajlik, az egész processzió nyilvánvaló főszereplője ő maga. 
Tekintsük át röviden, milyen alapjellemzőkkel írható le ez az alig több mint féléves 
szolgáltatási forma! Rövid írásunkban a MŰKENG és a KENYSZI vonatkozó adattáblá-
it használtuk fel.

Ellátók
A kvázi szociális foglalkoztatás újonnan bevezetett formájában 2017. április 1-től 236 
szolgáltató rendelkezett a szükséges működési engedéllyel, s a növekedés kezdeti dina-
mikáját jelzi, hogy a szám a hónap végéig 246-ra emelkedett. A szolgáltatás többnyire 
a korábban szociális foglalkoztatást végzők új szolgáltatásra való áttérésével vette 
kezdetét, ilyen értelemben mintegy „jogfolytonos” számos fenntartó esetében. Az elmúlt 
fél évben (október 31-ig) a szolgáltatást nyújtók száma 259-ra emelkedett (l. az 1. táb-
lázatot). 
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1. táblázat. A szolgáltatást nyújtók megoszlása a fenntartó típusa szerint, % (db)
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A megoszlás 2017 áprilisa óta szinte változatlan. A központi kormányzati fenntartók 
között találjuk a legtöbb szolgáltatást, az összesnek több mint egyharmadát. Az egyéb 
nem állami (de nem civil) szféra a második legnagyobb tömböt magáénak tudó klaszter, 
közel egyharmados részesedéssel. Az egyházi, önkormányzati és nonprofi t fenntartók 
együtt 31,3%-ot tesznek ki (éppen annyit, mint az egyéb nem állami szegmens). Me-
gyénként vizsgálva a megoszlást jelentős különbségeket találhatunk (l. az 1. térképet).

1. térkép. A szolgáltatást nyújtók megyei megoszlása 2017. október végén, db (%)
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Budapest súlya nem meglepő, a legtöbb szolgáltatást itt találjuk. Megyék tekintetében 
szinte teljes egészégen keleti túlsúly tapasztalható. Az összes szolgáltatás 27,8%-a négy 
keleti megyére koncentrálódik (Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés). 
A dunántúli megyék részesedése lényegesen kisebb, a dunántúli megyékben működő 
97 szolgáltatás együttesen a szolgáltatók számának 37,5%-át képviseli (Budapest és 
Pest megye nélkül: ezek pedig 17%-nyi részesedést tesz ki a teljes egészben). A keleti 
országrész együttes súlya 44,5% (Pest megye és Budapest nélkül – Pest megyével együtt 
meghaladja az 50%-ot). 

Ellátottak
1. ábra. Engedélyezett ellátotti létszámok 2017. április–október (hó végi adatok, MŰKENG)
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Áprilistól júliusig dinamikusan emelkedett az ellátottak száma. Július óta ugyan a 
növekedés mérsékeltebb, de nem állt meg, minden hónapban folyamatosan nő az ellá-
tottak csoportja.

Az ellátottak többsége férfi , átlag mintegy 140 férfi  jut 100 nőre, vagyis a férfi ak 
aránya közel másfélszeres. Nagyobb eltérést csak Baranya (90 ffi   / 100 nő), Békés 110 
ffi   / 100 nő) és Csongrád megyében mértünk (100 ffi   / 100 nő). A legtöbb férfi  Heves és 
Tolna megyében jut 100 nőre (170 ffi   / 100 nő).

Az összes ellátottra számolt átlagos életkor 43,4 év. A nők valamivel idősebbek, át-
lagban 43,8 évesek. A férfi ak átlagéletkora 43,1 év. Az ellátás ezek alapján tipikusan a 
középkorúakat célozza, az aktív korúak életkori sávját. Ezzel együtt októberben 573 fő 
60 éves vagy korosabb igénybevevőt is regisztráltak a KENYSZI adatbázisában, a legfi -
atalabb igénybevevő pedig 18 éves. A különböző fenntartótípusokban az ellátottak 
aránya – bár tendenciájában hasonlít a telephelyek szerinti megoszláshoz (l. az 1. ábrát) 
– jelentősen eltér (3. ábra).
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2. ábra. Ellátottak fenntartótípus szerinti megoszlása 2017. október végén, %
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A központi kormányzati fenntartók ellátotti létszáma kiemelkedően magas, több 
mint az összes ellátott fele tartozik ide. Az 1. ábrával való összevetés alapján ez azt is 
jelenti, hogy a szolgáltatások átlagos létszáma itt a legmagasabb, hiszen 37,5%-os te-
lephelyarányra jut 53,2%-os ellátotti arány az összesből. Bár szolgáltatások számában 
az egyéb nem állami fenntartásban lévő foglalkoztatók hasonló arányt képviselnek az 
1. ábra alapján, mint a központi kormányzatiak, az ellátottak számában jelentősen el-
maradnak. 

2. térkép. A szolgáltatást igénybe vevők megyei megoszlása 2017. október végén, %
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Ebből következik, hogy ebben a szegmensben az egy szolgáltatásra (telephelyre) jutó 
ellátottak száma alacsonyabb. Az önkormányzati, nonprofi t és egyházi fenntartói ré-
szesedés együttesen 20,5%, vagyis csupán minden ötödik ellátott tartozik e fenntartók 
valamelyikéhez, és itt is a kisebb telephelyi létszámok jellemzőek, az előbb elmondott 
okok miatt. Megyék szerint az eltérések kisebbek, de nem jelentéktelenek (2. térkép). 

Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye emelkedik ki a súlyát tekintve. 11-12%-os 
részesedést egyetlen másik megyében sem találtunk. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Budapest és Veszprém megye követi őket, ezek azonban egyenként csak valamivel több 
mint 7-8%-nyi részesedést jegyeznek az ellátottak száma szerint. A különbség tehát 
mintegy 4-5%-os. Bár Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Somogy megye, ill. Bu-
dapest a legjelentősebb szolgáltatószámú megyék közé tartoznak, ellátottak tekinteté-
ben nem kiemelkedő a súlyuk, ami azt jelenti, hogy kvázi sok ellátóra, telephelyre faj-
lagosan alacsonyabb ellátotti számok jutnak ezeken a helyeken. 

Tevékenység (igénybevételi adatok – KENYSZI)

A szolgáltatást a fejlődési dimanika jellemzi a jegyzett igénybevételek száma szerint is. 
Bár a fejlődés az elmúlt fél évben töretlen, az első időben a jegyzett igénybevételi napok 
száma gyorsabban emelkedett (3. ábra). 

3. ábra. Igénybevételek számának alakulása április és október hónapokban
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A későbbi hónapokban nemhogy nem növekedett az első időszakhoz hasonló ütem-
ben az igénybevételek száma, de szeptemberben még minimális csökkenést is mértünk. 
Vagyis ekkor – az igénybevevők számának emelkedése ellenére – a jogosultak nagyobb 
része nem vett részt fejlesztő foglalkoztatásban, vagy nem olyan mértékben, ahogy 
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elméletileg lehetséges lett volna. Az igénybevételek, ahogy a korábbi mutatók, nem 
azonos mértékben jelennek meg fenntartó típusa szerint (4. ábra).

4. ábra. Igénybevételek megoszlása a fenntartó típusa szerint
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Ha az itt látható megoszlást összevetjük a korábban mutatott adatokkal, jól látható-
ak az 1. és a 3. ábra közötti eltérések. Az ellátottak számának megfelelően oszlanak meg 
az igénybevételi adatok, annak ellenére, hogy vannak kisebb különbségek az ellátottak 
számát és az igénybevételeket összemérve. Ugyanannyi ellátottra számolva kicsivel több 
igénybevétel mutatható ki a központi kormányzati fenntartók esetében. 

Összefoglalás
A szolgáltatás, talán mert csak kvázi nevezhető új szolgáltatási formának, igen dinami-
kusan indult, a szolgáltatók jelenleg működési engedéllyel rendelkező csoportja több-
ségében már az első hónaptól működtetett foglalkoztatót, vagy ha nem is sikerült 
működési engedély szereznie az első szolgáltatási napokra (április elejére), ezt hamar 
pótolta, így gyorsan emelkedett mind a szolgáltatók, mind az ellátottak száma. A ké-
sőbbiekben a növekedés csökkenő üteme is az itt elmondottak számlájára írható.

Másrészt, mint a szociális ágazatban gyakran megfi gyelhető, itt is jelentős különb-
ségek fedezhetők fel a fajlagos értékekben (mint pl. a telephelyenként jellemző átlagos 
csoportlészám). Míg a központi kormányzati fenntartású telephelyeken nagyobb fog-
lalkoztatotti csoportok végeznek munkát, vesznek részt a fejlesztésben, addig a többi 
fenntartótípusnál ezek a számok átlagosan kisebbek.
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Lakatos Hedvig

JOGI TÜKÖR
A megváltozott munkaképességû személyek 
ellátásaival, valamint a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos ha-
tályos jogszabályok jegyzéke

Törvények
A megváltozott munkaképességű sze-
mélyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról 2011. évi CXCI. törvény
– 2–5. § a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek ellátásainak szabályai;
– 6–10. § a rehabilitációs ellátás szabályai;
– 11–13. § a rokkantsági ellátás szabályai;
– 13/A. § a kivételes rokkantsági ellátás sza-
bályai;
– 14–21/D. § a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 
szabályok, valamint az adatkezelésre vonat-
kozó szabályok;
- 22–26/A. § a rehabilitációs hozzájárulás és 
a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatásának támogatásával kapcsola-
tos szabályok;
- 27. § a foglakozási rehabilitációs szakértőre 
vonatkozó szabályok;
- 27/A. § a rehabilitációs orvosszakértőre vo-
natkozó szabályok.

Kormányrendeletek
1. A rokkantsági járadékról szóló 
83/1987. (XII. 27.) MT rendelet.
2. Az egyes bányászati dolgozók tár-
sadalombiztosítási kedvezményeiről 
szóló 23/1991. (II. 9) Korm. rendelet.

3. A megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaival kapcsolatos el-
járási szabályokról szóló 327/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet.
4. A megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató mun-
káltatók akkreditációjáról, valamint 
a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók foglalkoztatásához nyúj-
tott költségvetési támogatásokról 
szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rende-
let.

Miniszteri rendeletek
1. A komplex minősítésre vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 7/2012. 
(II. 14.) NEFMI-rendelet.
2. A rehabilitációs orvosszakértői név-
jegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) 
EMMI-rendelet.
3. A foglalkozási rehabilitációs szak-
értőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI-
rendelet.
4. A megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató mun-
káltató akkreditációs eljárásáért fi -
zetendő igazgatási szolgáltatási díj 
szabályairól szóló 38/2012. (XI. 16.) 
 EMMI-rendelet.
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Cserti-Szauer Csilla

DR. GERE ILONA 
(1944–2012) 

Életmûve a hazai foglalkozási rehabilitáció 

fejlesztése szolgálatában1

„A munka lehetővé teszi, hogy az ember megőrizze méltósá-
gát, és nagyobb függetlenségre tegyen szert.”2

Köszönetnyilvánítás

A szakma nagyjai közt

Gere Ilonát a foglalkozási rehabilitációs szakma nagyjai közt tartja számon Könczei 
György a Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás című munkájában. Teszi ezt azért, mert 
Gere Ilona kutatói tevékenysége nemcsak megalapozta, támogatta, de stratégiai és 
operatív tekintetben is több évtizeden keresztül meghatározta a hazai foglalkozási 
rehabilitáció fejlődését, fejlesztését. 

A megváltozott munkaképességű emberek jogaiért, esélyegyenlőségük biztosításáért 
minden lehetséges fórumon kiálló szakemberként mélyen tisztelte az emberi méltósá-
got. Alapvető értékrendjét és a belőle következő holisztikus megközelítést pályája kez-
detén folytatott, a cigány nők társadalmi integrációjával kapcsolatos kutatásai alapoz-
ták meg. 

Az 1980-as évek kutatásai és az 1990-es évek foglalkoz-
tatáspolitikai fejlesztései

Az egészségükben tartósan károsodott emberek társadalomba való visszatérését támo-
gató komplex rehabilitáció fontosságára, benne a foglalkozási rehabilitáció szerepére 
az elsők között hívta fel a fi gyelmet. Társszerkesztőként a Szociálpolitikai Értesítő 

1 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dávid Andreának, Frey Máriának, Könczei Györgynek és Kun Zsu-
zsának, hogy értékes szakmai javaslataikkal és támogató véleményükkel segítették az összefoglaló elkészí-
tését – A szerző.
2 Gere I.: Foglalkoztatási stratégia a tartósan akadályozott emberek integrációja érdekében, Kapocs, V. évf. 
5. szám (26), 1, http://www.ncsszi.hu/kiadvanyok/kapocs-letoltheto--lapszamai/kapocs-2006/100/news
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1987. évfolyamának 2. számát Egészségkárosodás – Rokkantság – Rehabilitáció3 címmel 
ennek a témának szentelték kutatótársaival, és a szakmai gondolkodás fókuszába az 
egészségkárosodás társadalmi hatásait, a foglalkozási rehabilitáció akkori hazai esz-
köztárát, valamint a gyors reform szükségességét helyezték. 

Az 1990-es években kutatásai középpontjában a munkaügyi szervezet és a foglalko-
zási rehabilitáció összekapcsolódása állt. Munkatársaival, köztük Lechnerné Vadász 
Judittal részt vett a foglalkozási rehabilitáció hazai intézményrendszerének kiépítésé-
ben, továbbá annak az országos rehabilitációs programnak a megvalósításában, amely 
a munkaügyi kirendeltségek és az újonnan létrejött rehabilitációs csoportok szakmai 
tevékenységét támogatta. Rehabilitációs tevékenység a munkaügyi kirendeltségeknél (Egy 
empirikus vizsgálat tapasztalatai) című munkájában kérdőíves vizsgálatuk alapján átfogó 
képet ad ezeknek a fejlesztéseknek a hatásáról, eredményeiről.4 Külön kitér a rehabili-
tációs tanácsadás és képzés minőségének fontosságára, valamint a civil szervezetekkel, 
az önkormányzatokkal és a szociális intézményekkel való együttműködésben rejlő le-
hetőségekre. 

A hátrányos helyzetű, munkaerőpiacról kirekesztett társadalmi csoportok elhelyez-
kedését elősegítendő, Frey Máriával közös kutatást végzett a részmunkaidős foglalkoz-
tatás terjedését gátló tényezők feltárására. A Phare támogatással készült empirikus 
vizsgálat célja a munkáltatói fogadókészség ösztönzését és a munkavállalók részmun-
kaidős foglalkoztatásban való érdekeltségét eredményező javaslatok megfogalmazása 
volt.5

A kétezres évek elejének fejlesztési javaslatai
Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a hátránykezelés, ezen belül a komplex 
rehabilitáció korszerű szemlélete és eszközrendszere került szakmai érdeklődése elő-
terébe. 

A Szellő Jánossal közösen szerkesztett Munkerő-piaci segítő szolgálat. Módszertani 
kézikönyv6 című munka innovatív munkaerőpiaci eszközök bevezetését és egyenlő esé-
lyű hozzáférését, a Foglalkozási rehabilitáció című kötet7 pedig az Állami Foglalkoztatá-
si Szolgálat szerepének átértékelését, a személyre szabott megközelítések erősítését, 
valamint a befogadó munkahelyek számának növelését szorgalmazta. 

3 Gere I. – Gazsó L. F. (szerk.): Egészség – Rokkantság – Rehabilitáció, Szociálpolitikai Értesítő, 1987/2. 
4 Gere I.: Rehabilitációs tevékenység a munkaügyi kirendeltségeknél (Egy empirikus vizsgálat tapasztala-
tai), in Könczei Gy. (szerk. 2009): A foglalkozási rehabilitáció Magyarországon: a szabályozás múltja, jelene, 
jövője, Fogyatékosságtudományi Tanulmányok XI., ELTE BGGYK, Budapest, 2009.
5 A bekezdést Frey Mária javaslata alapján szerepeltetem az összefoglalóban.
6 Gere I. – Szellő J.: Munkerő-piaci segítőszolgálat. Módszertani kézikönyv, FMM, Budapest, 2003.
7 Gere I. – Szellő J.: Foglalkozási rehabilitáció [jegyzet], FSZK, Budapest, 2007.
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Számos stratégiai szintű, a foglalkozási rehabilitáció megújítását célzó koncepció 
megalkotásában vállalt szerepet. A Paradigmaváltás a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek ellátásában – a rehabilitációs járadék intézménye8 című publikációjában a fogyaté-
kossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény megvalósításának szellemében 
az aktív integrációnak nevezett holisztikus szemléletű stratégia megvalósítását java-
solja. 

2007-ben a Munkaügyi Kutatóintézet nagyszabású empirikus kutatást indított a 
2001–2006 között alkalmazott aktív munkaerőpiaci eszközök működésének értékelé-
sére. Ennek keretében Gere Ilona a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-
piaci integrációját segítő aktív eszközöket elemezte. Ez a kutatás a TÁMOP 1.3.1 projekt 
égisze alatt kiegészült a 2009-ig tartó időszak hatásvizsgálatával.9

A rehabilitációs járadék rendszerének monitorozását célzó kutatás10 társvezetőjeként 
a komplex rehabilitáció tényalapú fejlesztésére tesznek innovatív javaslatokat Dávid 
Andreával és a dokumentumot kidolgozó munkacsoport tagjaival. Dávid Andreával, 
Kovács Gáborral, Nagyné Zölde Mónikával és Szellő Jánossal a Közép- és hosszú távú 
stratégia a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt foglalkoztatásának bővítésére 
című dokumentumban11 az eredményes rehabilitációt támogató szabályozási és fi nan-
szírozási kérdéseket tárgyalta. 

Tudástranszfer a szakemberképzés felé
A kutató-fejlesztő tevékenység mellett nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy elképzelései 
hozzáférhetővé váljanak a jelen és a jövő szakemberei számára is. A munkaügyi szerve-
zet rehabilitációs területen dolgozó kollégái számára rendszeresen tartott továbbkép-
zéseket és biztosított szakmai mentorálást Lechnerné Vadász Judittal és más munka-
társakkal együtt. 

Részt vett a Szilágyi Klára által vezetett munkavállalási tanácsadói képzésben, amely 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (később a jogutód Szent István Egyetem) Tanár-
képző Intézetében zajlott. 

Óraadó oktatóként hozzájárult az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon zajló 
foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás szakirányú továbbképzési szak sikeréhez, 

8 Gere I.: Paradigmaváltás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában – a rehabilitációs járadék 
intézménye, Kapocs, 8. évf. 42. sz./2009.
9 A bekezdést Frey Mária javaslata alapján szerepeltetem az összefoglalóban.
10 Gere I. (szerk, 2009): A Rehabilitációs járadék rendszerének monitorozása. Záró-tanulmány, SZMM, Buda-
pest
11 Gere I. – Dávid A. – Kovács G. – Nagyné Zölde M. – Szellő J.: Közép- és hosszú távú stratégia a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók nyílt foglalkoztatásának bővítésére, SZMM, Budapest, 2009.
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Gere Ilona

A munkanélküliség társadalmi csapdái
(részletek)

„A munkanélküliség viszonylag magas arányának állandósulása új fogalmat szült 
a foglalkoztatáspolitikai szakemberek körében: egyre gyakrabban találkozhatunk 
»a munkanélküliség egészséges színvonala« kifejezés használatával.  […]

Bármilyen legyen is azonban a munkanélküliség megítélése, az nem vitatott, hogy a 
nagyarányú, tartós munkanélküliség társadalmi következményei rendkívül kedvezőtle-
nek […] A munkanélküliek támogatása a XIX. sőt a XX. század nagy részében is elenyésző 
volt, és a »legkevésbé alkalmas« elvén alapult. Ebben az összefüggésben ez azt jelentette, 
hogy a munka nélkül maradó ember kevesebbet ér, mint a legmegalázóbb, legrosszabbul 
fi zetett munkát végző ember. A szóban forgó elv alkalmazását három érv támasztotta 
alá. Egyrészt a munkanélkülit valamivel ösztönözni akarták arra, hogy munkát keressen, 
másrészt a munkások elbocsátástól, illetve a munkanélküliségtől való félelme hatékony 
eszköznek bizonyult a munkafegyelem fenntartására, és így a termelés növelésére. A 
»legkevésbé alkalmas« elve előnyös volt abból a szempontból is, hogy minimalizálta a 
munkanélküliek támogatására fordított költségeket, ugyanakkor alacsonyan tartotta a 
munkanélküliség rátáját is.

A fenti általános attitűd mögött meghúzódó feltételezés az volt, hogy a munkanélkü-
liség nem balszerencse, hanem az egyéni hiányosságok és az erkölcsi kudarc manifesztá-
lódása. Az ilyen nemkívánatos jellemvonásokkal rendelkező emberek nem alkalmasak a 
túlélésre, de nem is érdemlik azt meg.  Ez a doktrína kényelmes eszközül szolgált a 
minimális társadalmi felelősség elutasításához.

A bőkezű kompenzáció elvét tulajdonképpen William H. Beveridge alapozta meg a 
századfordulón azzal a kulcsfontosságú gondolattal, hogy a munkanélküliség – bár 
mást és mást jelent az egyes emberek esetében – alapvetően nem az egyének viselkedé-
séből, hanem a gazdaság egészéből adódik, a munkanélküliség: az ipar problémája.

Ezen elmélet szerint a munkanélküliség az egyetlen olyan jövedelemvesztő kategória, 
amely állami beavatkozással előidézhető vagy megelőzhető. Ha elfogadjuk, hogy egyesek 
azért válnak munkanélkülivé, mert a kormány intézkedéseket tesz például az infl ációs 
ráta visszaszorítására, vagy azért, mert a gyors technológiai fejlődés eredményeképpen 
egyes munkakörök gyorsabban szűnnek meg, mint ahogy újak keletkeznek, akkor azok 
bőkezű kárpótlása, akik ilyen okok folytán veszítik el keresetüket, erősen indokolt.”
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valamint a gyógypedagógus mesterképzés keretében zajló foglalkozási rehabilitációs 
tárgyú kurzusok magas minőségű megvalósításához. 

A Frey Máriával, Tausz Katalinnal, Juhász Gáborral, Tamási Ildikóval, Kun Zsuzsával, 
Horváth Olgával, Komáromi Róberttel és számos más szakértővel 2007-ben elkészített 
Szociális és Munkaügyi Fogalomtár12 az akkori foglalkoztatási tárgyú képzések alapját 
adta. A Fogyatékosságtudományi Fogalomtár,13 melynek társlektora volt Hernádi Ilonával 
együttműködve, egy új diszciplína, a Disability Studies hazai elindulását segítette. 

Mindig közel a terepen zajló munkához – 
szakmafejlesztési programok

A Munkaügyi Kutatóintézetben több évtizeden át folytatott kutatásai tényalapú kiin-
dulást adtak az általa kezdeményezett vagy irányított szakmafejlesztési programok 
megvalósításához.

A PHARE- és HEFOP-programokból fi nanszírozott innovációk a hazai foglalkozási 
rehabilitációs intézmény- és eszközrendszer megújítását, az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat rehabilitációs tevékenységének folyamatos megújítását, valamint az alterna-
tív munkaerőpiaci szereplőkkel való hatékony együttműködést szolgálták. 

Gere Ilona szakmai hagyatéka

Gere Ilona szakmai hagyatéka a terület kutatóinak gondolkodási keretként szolgál a 
mai napig. Stratégia koncepciói, szakmafejlesztési tervei kiindulást adnak a 2010-es 
évek második felének foglalkozási rehabilitációs K + F + I kezdeményezéseihez. 

Büszkeség az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara számára, hogy könyvei és 
kéziratai Frey Mária közbenjárásának köszönhetően, Glattfelder Péter nagylelkű ado-
mányaként a Kari Könyvtár és a Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény állományát 
gazdagíthatják. A Gere Ilona Ex Librisével ellátott dokumentumok között számos fi lo-
zófi ai, szociológiai, közgazdaságtani és foglalkozási rehabilitációs érdekességgel talál-
kozhatunk, melyek a szakterület további fejlesztésére inspirálják a jelen és a jövő kuta-
tóit, oktatóit. 

12 Frey M. – Gere I. – Juhász G. – Tamási I. – Tausz K.: Szociális és Munkaügyi Fogalomtár [lezárva: 2007. 
12. 31.] http://www.macsgyoe.hu/letoltesek/fogalomtarak/2010-07-28/szocialis_es_munkaugyi_foga-
lomtar.html
13 Könczei Gy. (szerk.): Fogyatékosság tudományi Fogalomtár. Fogyatékosság tudományi Tanulmányok I., ELTE 
BGGYK, Budapest, 2009.
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Szociálpolitikai Szemle
(I. évfolyam. Budapest, 1912. február 5., 3. szám
Szerkeszti: Dr. Lánczi Jenő)  

SZOCIÁLPOLITIKA
Az első műhelybérházat Budapesten a VI. 
ker. Lehel-utca sarkán elterülő ezer négy-
szögöles telken építik. Az épületben olyan 
kisiparosok kapnak műhelylyel kapcsolatos 
lakást, akik néhány segéddel dolgoznak és 
akiknek ily módon szükségük van arra, 
hogy közvetlenül a műhely mellett lakja-
nak, mert ily módon sok időt takarítanak 
meg és családtagjaikat is foglalkoztatni 
tudják. 

A tervezett épületben nyolcvan műhely-
lyel kapcsolatos lakás lesz. Hatvan műhely-
hez egy szoba, konyha, kamrából álló, húsz 

műhelyhez pedig két szoba, konyha, kam-
rából álló lakás csatlakozik. Az épületben 
azonkívül húsz lakással kapcsolatos üzlet-
helyiség is lesz. Az összes műhelyeket vil-
lamos árammal látják el, azon kívül egyéb 
gáz, petróleum, nyersolaj stb. gépekre al-
kalmas berendezés is rendelkezésre fog 
állani, hogy az iparosok munkagépeiket 
üzembe tarthassák. 

Az egész épületet központi fűtéssel, 
mesterséges szelőzéssel és minden higié-
nikus felszereléssel állítják ki. Az építke-
zési költség egy millió koronára rúg. 

Ipari Jogvédelem
(Budapest, 1911. május 20.)

A NÔK ÉJJELI MUNKÁJA
A tilalom 1912 január 1-től kezdődik. A nők 
éjjeli ipari foglalkoztatásának eltiltásáról 
szóló nemzetközi egyezményt végre fogják 
hajtani Magyarországon is, 1912 január 
elsejétől kezdődőleg. A tilalom törvény be-
iktatásáról szóló javaslatot márczius hó 
végén tárgyalta a képviselőház munkás-
ügyi bizottsága.

Az ülésen Hieronymi miniszter a többek 
között a következőket mondotta: A nyom-
dai ipar nem vehető ki a törvény rendelke-
zése alól, mert az a berni konvenció alá 
esik. A hírlapkiadó-vállalatok más elbírálás 
alá esnek, miután azok nem nyersanyagok 
termelésével foglalkozó iparüzemek és így 
természetszerűleg nem is esnek a törvény 
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hatálya alá. A zománcedénygyártásnál ta-
pasztalatai szerint nőknek éjjeli alkalma-
zására szükség nincs és így nincs ok arra, 
hogy ezen iparág a korlátozás alól kivétes-
sék. Ami a nyersrépacukor- gyárakat és az 
ezekkel kapcsolatos fi nomító üzemeket 
illeti, a két gyártási művelet szoros kapcso-
latánál fogva mindkét műveletre azokat a 
kivételes intézkedéseket fogják alkalmaz-
ni, amelyeket a törvény a nyersrépa cukor-

gyárakra nézve megállapít. A gyapjúfésülés 
és fonásnak kivételes elbánására tényleges 
szükség aligha van, miután azonban föl-
merült a kívánság és a berni egyezmény is 
megengedi, nincs észrevétele ezeknek ki-
vételes életbeléptetési határidő alá leendő 
sorozása ellen, úgyszintén hozzájárul 
ahhoz, hogy a törvény életbelépésének ha-
táridejét 1912 január elsejében állapítsák 
meg.

Szociálpolitikai Szemle
(II. évfolyam. Budapest, 1912. június 5., 11. szám.)

MUNKAKÖZBEN BEKÖVETKEZETT 
SZÍVSZÉLHÛDÉS ÜZEMI BALESET-E? 

Az Országos Pénztár igazgatóságának múlt 
havi ülésén hosszabb vitát provokált a kö-
vetkező érdekes eset: Egy kocsis- özvegye 
baleseti kártalanítást kért azzal az indoko-
lással, hogy férje hajtás közben a bakról le-
esett, a kocsi elgázolta és ennek következté-
ben meghalt. Az Országos Pénztár 
járadékbizottsága az igazga tó ság nak a jára-
dékigény elutasítását javasolta, mivel az 
orvosi vélemény szerint az illetőt, ki igen 
súlyos szívbajban szenvedett, szívszélhűdés 
érte még a bakon, ennek következtében 
halt meg és már holtan esett le a bakról s 
akkor csak a karján ment át a kocsi. Mint-
hogy a sérült nyomban meghalt és csak egy 
tanú volt, ki messziről látta az esetet, vitás-
nak látszott, vajon előbb következett-e be a 
szélhűdés és azután esett le a bakról a sé-
rült, vagy előbb esett le, s azután követke-

zett be a szélhűdés. Ezen vitás ténykérdés 
tekintetében az orvosok határozott vélemé-

Fából készült kéz protézis (1800).
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nye úgy szólott, hogy a bonc jegyzőkönyv 
alapján megállapítható, hogy előbb állott be 
a szélhűdés s a kocsis már holtan esett le a 
bakról. Az igazgatóság az orvosi vélemény 
alapján elfogadta a ténykérdés ilyen megol-

dását, de ekkor ismét az a jogkérdés vette-
tett fel, hogy az üzemi munka közben beál-
ló szívszélhűdés nem tekintendő-e mindig 
üzemi balesetnek. A főorvos felvilágosítása 
alapján az igazgatóság magáévá tette azt a 
felfogást, hogy az üzemi munka közben 
bekövetkezett szélhűdés üzemi balesetnek 
csak az esetben tekinthető, ha üzemi erede-
tű, ha tehát valamely az üzemben felmerült 
körülmény, pl. túlerőltetés, izgalom stb. is 
oka volt a szélhűdésnek. A tény és jogkér-
désnek ilyen megoldása után az igazgatóság 
még sem döntött a kártalanítás ügyében, 
hanem kiegészítő vizsgálatot rendelt el 
annak megállapítása végett, vajon a kocsis, 
mielőtt a kocsira ült, nem emelt-e túl nehéz 
terhet, vagy nem volt-e túl sokáig munká-
ban stb. vagyis, hogy a szélhűdés üzemi 
eredete nem állapítható- e meg. 

Walter Reed féle fi zioterápia – 1920-as évek.

Kovács Ibolya

Szakirodalmi ajánló
a foglalkozási rehabilitáció témakörében

Sajnálatosan a foglalkozási rehabilitáció 
irodalma igen hézagos, vagy a megjelent 
szakirodalmak korábbiak. Ez adódik abból 
is, hogy a foglalkoztatással érintett célcso-
portok (fogyatékos személyek, egészségká-
rosodottak) sokféle betegséggel küzdenek, 
s az ezekhez kapcsolódó foglalkozási mód-
szertan speciális és nagyon alapos ismere-
teket igényel mind a célcsoport, mind az 
általuk betöltött munkaköröket illetően, 
de következik abból is, hogy viszonylag 

fi atal szakterület, és akár a rehabilitációs 
igazgatásban, akár a rehabilitációs szolgál-
tatásban vagy a munkaerőpiaci környezet-
ben elért eredmények, módszertanok pub-
likálása, a jó gyakorlatok leírása még várat 
magára.

 
Néhány szakirodalom és azok elérhetősége:

1. A Fogyatékos Személyek Esélyegyen-
lőségéért Nonprofi t Kft. honlapján talál-
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ható az OMK-szakkönyvtár, amely mód-
szertani kézikönyvekkel, szakmai 
kiadványokkal, kutatási tanulmányokkal 
kívánja segíteni a szakemberek tájékozó-
dását. A könyvtár helyben olvasó könyvtár, 
kölcsönzésre nincs lehetőség, de rendelke-
zik 206 db szakkönyvvel. Az OMK szak-
könyvtári lista elérhetősége:

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/
komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabi-
litacio/omk-foglalkozasi-rehabilitaci-
os-szakkonyvtar/

2. Több szakmai kiadvány készült a TÁMOP 
5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú „Reha-
bilitáció – Érték – Változás (RÉV): Meg-
változott munkaképességű személyek 
munkaerőpiaci helyzetének elősegítése 
érdekében történő rendszerszintű képzési 
és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” 
kiemelt projekt keretében. 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyen-
lőségéért Közhasznú Nonprofi t Kft. meg-
bízásából készült 2014-ben a Hálózati Év-
könyv, amely az Országos Munkaerőpiaci 
Szolgáltató és Szakmai Támogató Háló-
zat létrehozását és munkáját mutatja be. 
A munkaerőpiaci szolgáltatók háló zatba 
szerveződésének a célja olyan szakmai 
színtér megteremtése, ahol a tagság külön-
böző szereplői között biztosított az infor-
mációk, a szakmai tapasztalatok, a jó gya-
korlatok megosztása, a magasabb 
szolgáltatási színvonal biztosítása, ezáltal 
a megváltozott munkaképességű emberek 
nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedési esélye-
inek javítása.

Elérhetősége: http://fszk.hu/wp-content/
uploads/2016/04/Halozati_Evkonyv.pdf

3. Ugyancsak a Fogyatékos Személyek 
 Esélyegyenlőségéért Nonprofi t Kft. gondo-
zásában, a TÁRS projekt Foglalkoztatási 
Munkacsoportja összeállításában készült 
el 2017-ben egy rövid összefoglaló ki -
advány a Foglalkoztatási rehabilitáció 
intéz mény rendszere címmel, amelyben be-
mu tatásra kerül mind a rehabilitációs ha-
tósági feladat, mind a megváltozott mun-
kaképességű személyek komplex minő-
sítésének rendszere és a foglakoztatás 
szereplői.

Elérhetőség: http://fszk.hu/wp-content/
uploads/2017/03/A-foglalkoz%C3%A1si-re-
habilit%C3%A1ci%C3%B3-int%C3%A9z-
m%C3%A9nyrendszere.pdf

4. Nemcsak szakembereknek, de az érin-
tett célcsoportok számára is naprakész 
hírek, információk, pályázatok és egy jól 
kidolgozott Tudástár található a Rehab 
Portálon, elérhetősége: https://rehabpor-
tal.hu/

Egyik friss híre az Egészség rovatban: Az 
Európai Parlamentben mutatták be a világhí-
rű Pető-módszert (2017. 10. 11.)

Az Aktuális rovatban számolnak be arról, 
hogy az Országgyűlés november 9-ét, a 
magyar jelnyelv napjává nyilvánította. 

Ennek bejelentésére a 2017. november 
8. és 10. között a „Társadalmi befogadás 
a jelnyelven át” címmel rendezett konfe-
rencián került sor, ahová több mint 80 or-
szágból mintegy 700 résztvevő érkezett. 
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Magyarország 2009-ben a világon el-
sőként ratifi kálta a fogyatékossággal élők 
jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely 
szerint a siketeket megilleti a jelnyelv hasz-
nálatának joga az élet minden területén 
(2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről 
és a magyar jelnyelv használatáról). Ez alap-
ján előírták például az országos tévécsator-
náknak a jelnyelvi akadálymentesítést, va-
lamint a jelnyelven tanulás jogát is

5. A megváltozott munkaképességű embe-
rek foglalkoztatását végző szervezetek szá-
mára is rendkívül fontos a munkaerőpiaci 
helyzet alakulásának nyomon követése.

A Központi Statisztikai Hivatal 2017. 
június 14.-én kiadott Statisztikai Tükör – 
Munkaerőpiaci folyamatok, 2017. I. ne-
gyedév című kiadványában olvasható:

– 2017 I. negyedévében a foglalkoztatot-
tak száma a munkaerő-felmérés adatai 
szerint 4 millió 368 ezer volt, 106 ezer 
fővel több az előző év azonos időszakánál;

– 2017 I. negyedévében a munkaerő-fel-
mérés defi níciója szerinti munkanélküliek 
száma az előző év azonos időszakához ké-
pest 66 ezerrel kevesebb, 206,8 ezer, a 
munkanélküliségi ráta 4,5% volt.

Elérhetőség: http://www.ksh.hu/docs/
hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1703.pdf

Sajnálatosan ez a lapszám nem tartalmaz 
információkat a megváltozott munkaké-

pességű személyek foglalkoztatásáról, de 
a KSH 2016 októberében kiadott Munka-
erőpiaci helyzetkép, 2015 című kiadványá-
ban találhatunk adatokat erről. A hátrá-
nyos munkaerőpiaci helyzetű csoportok 
között:

– A 19–64 éves népesség foglalkoztatá-
si rátája 66,4% volt 2015-ben, ezen belül a 
megváltozott munkaképességűeké 20,8%. 

– A megváltozott munkaképességűek 
között sokkal magasabb az atipikus formá-
ban dolgozók aránya, mint azok között, 
akik teljesen a munkaképességük birtoká-
ban vannak. Így 2015-ben 22,1%-uk hatá-
rozott időre szóló szerződéssel dolgozott, 
2/5-ük pedig részmunkaidőben. Ennek a 
munkavégzésnek egyik jellemző indoka 
éppen a megromlott egészségi állapot.

– A foglalkoztatottak munkahelyágazat 
szerinti megoszlása szerint a megváltozott 
munkaképességűek nagyobb arányban tar-
toztak a fi zikai állománycsoportba, azon 
belül is erősen felülreprezentáltak voltak 
közöttük a képzettséget nem igénylő, egy-
szerű segédmunkát végzők. 

– A felvétel idején foglalkoztatottnak 
nem minősülő megváltozott munkaképes-
ségűek 90%-a rendelkezett korábbi mun-
katapasztalattal, de közel 2/3-uk már 8 
évnél hosszabb ideje nem dolgozott.

Elérhetőség: https://www.ksh.hu/docs/
hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkero-
helyz15.pdf
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Summary
RÉKA BOROS-POPOVICS –RAJMUND DOROGI –BIANKA FODOR-BORZA –

ANIKÓ KATALIN HORVÁTH
Excerpts from the 20 Years long history of the vocational 

rehabilitation in Hungary 
Taking into account the long-term trends of 
early retirement, researcher concluded that 
alternatively most people concerned have al-
ways chosen entering into the invalidity ben-
efi t system. Th e development of vocational 
rehabilitation in Hungary can be characterised 
with pitfalls, with changing toolkits and col-
laborating actors, and regarding its intensity 

as a waving process. It is full of plenty of valu-
able achievements, experiences, part of which 
continues to exist or can be either re-used. Due 
to its limitations, our article puts, beyond the 
milestones of the way so far, in the focus the 
changes of the vocational rehabilitation system 
which are determined as the basis of the cur-
rent system.

ADRIENN GAZSI – MIKLÓS FEHÉR – ÁKOS PORDÁN
Vocational rehabilitation services – new system of service providers’ accreditation 

Th e misconception, that persons with disabil-
ities and changed working capacity cannot 
work, has been prevailing for a long time there-
fore no measures were taken for their integra-
tion into work.

However, the relevant action plan of Nation-
al Disability Programme for the years 2015-
2018 states, that for the expansion of job op-
portunities of persons with disabilities and 
persons with changed working capacity, as well 
as for their employment on the open labour 

market, the national network of job assistance 
services and methodological centre shall be 
maintained and operated. In addition, to 
achieve the change of attitudes of employers 
as well as to get acquainted with the job oppor-
tunities of persons belonging to the target 
groups, programmes aiming at the promotion 
shall be organised with the involvement of 
media and public authorities. Our article takes 
a closer look at the national and European his-
tory of this changing process.

IBOLYA KOVÁCS
Administration of vocational rehabilitation, the regulation of expert assessment 

and its practice 
Given that, in this issue, the authors of Social 
Policy Review discuss the policy fi eld of voca-
tional rehabilitation from diff erent point of 
views, my article covers the more important 
information from an administrative point of 

view, the subject of which is the claimant ap-
plying for the assessment of his/her changed 
working capacity or who is subjected to the ex 
offi  cio revision thereof.

ZSÓFIA BOLF-GALAMB
Rules of state subsidies in the EU competition law in the light of employment of persons 

with changed working capacity
Certain groups of persons with changed work-
ing capacity are facing particular diffi  culties 

when entering into and even when staying on 
the labour market. Because of this, the EU com-
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petition law allows the Member States to in-
troduce measures facilitating the employment. 
Th e competent organisations of the Member 
States and the providers of subsidies must take 
into account the legal framework determined 

by the EU legislation within which they have 
to fi nd the most targeted solutions when the 
subsidies to certain forms of employment, 
being in conformity with the objective of em-
ployment and other incentives, are developed. 

KATALIN HEGYI-DEÁK
Experiences of supervision of accredited vocational rehabilitation service providers

Th e vocational rehabilitation is a relatively new 
discipline in Hungary thus all processes gen-
erating and resulting in changes, reorganisa-
tion, and improvements in this fi eld can be 
found reasonable. Th e institutions dealing with 
persons with changed working capacity have 
also been subject to many reorganisations, but 
the driving principle of all reorganisations was 

to integrate persons, belonging to the most 
aff ected group of vocational rehabilitation, the 
persons with changed working capacity, into a 
better and more equitable system, where the 
changed working capacity is not a handicap, 
but rather a status open to improvement, from 
which the most valuable skills of employees 
can be brought forth.

ILDIKÓ FEHÉR
Role of employment of development purpose in the process of deinstitutionalisation 

Our world is colorful. We are diff erent too. 
Others are our desires, our homes; we have 
diff erent opinion of certain issues. Our fi eld of 
interest is varying, we are good at and self-con-
fi dent in diff erent areas, and certainly it can 
occur that we want to change a job which is 
that much attractive to others. 

Th is not the case for persons with disabili-
ties either. Even if the society, and surely often 
the experts too, think the group of persons 
with disabilities of stereotypes and as of a uni-
formed group, they are just as diff erent from 
each other as not disabled persons.

GYÖRGY BECKER – ATTILA BOROS
Accredited employment: time travel

Th e employment of persons with disabilities is 
not new. Already in 1926, a programme was 
adopted to establish an institution in Pest 
where „all miserable sons of our country can 
fi nd support and relief”. In this and other sim-
ilar institutions treatment of blind persons and 
later on their education and vocational training 
took place. Th ere were similar initiatives re-
garding deaf and hard-hearing persons as well. 

From the beginning of the 20th century, the 
state in cooperation with churches started to 
establish institutions for the target group of 
mentally disabled persons. 

Our study discusses the history of employ-
ment of persons with changed working capac-
ity in chronological order and forecasts the 
expected developments of the near future.

IMRE VINCZE DR.
From the wooden-cased prosthesis to bionic feet. Medical devices in the life of persons 

with disabilities

According to the earliest records, Hippocrates, 
the widely-known doctor of the ancient world, 

had made medical devices, more precisely limb 
prosthesis 2,500 years ago, in cooperation with 

Szocpol szemle_2017-5szám.indd   207Szocpol szemle_2017-5szám.indd   207 2017.12.10.   22:36:312017.12.10.   22:36:31



2017 • III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

208

E számunk szerzõi

a craftsman. Th e medical device is used by the 
person with disabilities and it improves his/her 
quality of life making possible to overcome the 
barriers of the surrounding world. It helps ac-
cessibility and is always available when the per-

son with disabilities faces any barrier. With our 
article introducing the modern medical devices 
and reviewing their application, our purpose is 
giving practical support the professionals, as 
well as persons and families concerned.

BALOGH ZOLTÁN: vezér-
igazgató, START Rehabilitáci-
ós Foglalkoztató és Intézmé-
nyei Közhasznú Nonprofit 
KFT.
BÁRÁNY ANIKÓ: szakmai fő-
tanácsadó, Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma.
BECKER GYÖRGY: vezérigaz-
gató, ERFO, KÉZMŰ, FŐKEFE 
Közhasznú Nonprofi t Kft.
BOLF-GALAMB ZSÓFIA: jo-
gász, Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma.
BOROS ATTILA: rehabilitáci-
ós igazgató, KÉZMŰ Közhasz-
nú Nonprofi t Kft.
BOROS-POPOVICS RÉKA: 
Munkaerőpiacon Maradás 
Egye sület.
BÓDY ÉVA: főosztályveze-
tő-helyettes, Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma.
CSERTI-SZAUER CSILLA: ta-
nársegéd, ELTE BGGYK Álta-
lános Gyógypedagógiai Inté-
zet és ELTE PPK Neveléstudo-
mányi Doktori Iskola.
DOROGI RAJMUND: főosz-
tályvezető, Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság.

FEHÉR ILDIKÓ: programve-
zető, Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségért Közhasz-
nú Nonprofi t Kft.
FEHÉR MIKLÓS: munka-
erő-piaci szolgáltatás vezető, 
Ké zenFogva Alapítvány.
FODOR-BORZA BIANKA: 
osztályvezető, Szociális és 
Gyer  mekvédelmi Főigazgató-
ság.
GAZSI ADRIENN: jogász, Ké-
zenFogva Alapítvány.
GYETVAI GELLÉRT: kutató – 
elemző, Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság.
GYÖRE EDINA: igazgató, Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság Zala Megyei Ki-
rendeltség.
HEGYI-DEÁK KATALIN: re-
habilitációs akkreditációs sza-
kügyintéző, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Rehabilitá-
ciós Főosztály.
HORVÁTH ANIKÓ KATA-
LIN: osztályvezető, Somogy 
Megyei Kormányhivatal Ka-
posvári Jár ási Hivatal.
JAKUBINYI LÁSZLÓ: elnök, 
Szimbiózis Alapítvány.

KOVÁCS GÁBOR: regionális 
ügyvezető, Magyar Máltai 
Sze retetszolgálat.
KOVÁCS IBOLYA: főosztály-
vezető, Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Rehabilitációs 
Főosztály.
MATÉCSA TIBOR: humánpo-
litikai igazgató, PRO-TEAM 
Nonprofi t Kft.
MÉSZÁROS ANDREA: ügyve-
zető, Kékmadár Alapítvány.
NÉMETH MÁRTA: ügyveze-
tő, Búzavirág Alapítvány.
PORDÁN ÁKOS: ügyvezető, 
KézenFogva Alapítvány.
SZELLŐ JÁNOS: címzetes 
egyetemi docens, Pécsi Tudo-
mányegyetem Kultúratudo-
mányi és Vidékfejlesztési Kar.
SZABÓ PÉTER: ügyvezető, 
Rehab Force Nonprofi t Kft.
SZKOKK ERIKA: rehabilitáci-
ós ellenőrzési szakreferens, 
Budapest Főváros Kormány-
hivatala Rehabilitációs Főosz-
tály.
VINCZE IMRE: jogász, Buda-
pest Főváros Kormányhivata-
la Rehabilitációs Főosztály.
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