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“

”

Adjuk vissza azoknak az embereknek azt az összeget, 
amit egyébként foglalkoztatásuk hiányában az államnak 
rehabilitációs hozzájárulási adóként meg kellene fizetnie 

az egyetemnek. 

Prof. Dr. Bács Zoltán 2017.január 28. 

Debreceni Egyetem társadalmi felelősségvállalási filozófiája 



Tartós betegségből -> hogyan lesz megváltozott munkaképesség?
Debreceni Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

(Debrecen Erzsébet út 27)

Dokumentum , RSZSZ határozat szükséges: 
- kérelem az egészségkárosodás mértékének megállapítására
- háziorvosi összefoglaló 
- mellékelni  kell a legutolsó szakorvosi leleteket

RSZSZ komplex eljárás 7/2012. (II.17.) NEFMI rend. 
• két orvos-szakértő (előadó szakértő és elnök)
• egy foglalkozási-rehabilitációs szakértő
• egy szociális szakértő

Komplex minősítés eredménye  és a hozzákapcsolódó ellátások 
B1,  C1- rehabilitációs ellátás
B2,  C2, D, E – rokkantsági ellátás

Rehabilitációs kártyára jogosultak köre : B1, B2, C1, C2 – kiadja NAV  



MUNKÁLTATÓK KÖTELEZETTSÉGEI 
• 1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

• foglalkozási rehabilitációjának elősegítése 
• a társadalmi felelősség vállalás mellett 
• törvényi kötelezettsége 

• 2. Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles
• ha a kötelező foglalkoztatási szintet nem éri el a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 

személyek száma.  
• A foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott  nem éri el a létszám 5 százalékát 

• az éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs 
hozzájárulás szorzata. 

• a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 
• 2016. évben:    964 500 Ft/fő/év
• 2017.évben: 1.148.850 Ft/fő/év
• 2018. évben: 1.242.000 Ft/fő/év



Miért érdemes 
megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazni?

Munkáltató szempontjából: 

• Rehabilitációs hozzájárulás befizetésének kiváltása,  melynek összegből gyakorlatilag két megfelelően képzett 
munkára alkalmas megváltozott munkaképességű személyt tud alkalmazni, 4 órás munkaviszonyban;

• Lojális, megbízható, és értékes munkaerőhöz jut, aki erősíti a csapatszellemet , és  munkájával teljes mértékben 
hozzájárul a feladatok ellátásához;

• Adótörvényben szabályozott gazdasági előnyök-mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól;

• Tendereken, pályázatokon kedvezőbb elbírálás;

• A flexibilisebb, vonzóbb munkahely az alternatív foglalkoztatási formák bevezetésével az egyetem pozitív megítélése 
is erősödik,

• Az egyetem arculatának bemutatásakor a társadalmi felelősségvállalás is dominánssá válik .

Munkavállaló szempontjából: 

• Atipikus foglalkoztatási formában történő alkalmazás lehetősége (részmunkaidő, heti órakeret)

• SZJA adókedvezmények igénybevételének lehetősége

• Komplex rehab. szakvéleménnyel egészségkárosodáshoz kapcsolódó pótszabadság

• Egyetemen belül egyszeri munkáltatói támogatások igénybevételének lehetősége ( 100 ezer forint/év egyszeri béren 
kívüli jutatás )



Megváltozott Munkaképességűek Szolgáltató Központja 

(Tisza István Kollégium Egyetem stg. 13. fszt. 6.)

• Megvalósuló célok:
• Rehabilitációs foglalkoztatás jelenlegi rendszerének javítása

• Mmk-ás létszám növelése

• Rehabilitációs hozzájárulási adó összegének csökkentése

• Támogatott foglalkoztatási rendszer - EFOP

• Támogatás nélküli foglalkoztatás

• Módszerek:
• Szolgáltatások nyújtása tartós betegséggel élő, és mmk-ás munkavállalóknak

• Munkahelyi vezetők számára segítségnyújtás az mmk-ás  munkakörök megtalálásában és az alkalmazás 
feltételeinek alakításában 

MMK-ás munkavállalók a Debreceni  Egyetemen



példák a rehabilitációs munkakörök kialakítására 

• ttps://www.youtube.com/watch?v=BiWrynHdRDw&t=10s Kecskemét Megyei Kórház Dr. Fáy 
Tamásné ápolási igazgató

• https://www.youtube.com/watch?v=Ft8fE8gSjt4&t=8s -Jonathermál Zrt. Kiskunmajsa

• https://www.youtube.com/watch?v=6ixtj71J190 Belvárosi Óvoda és Általános Iskola

• https://www.youtube.com/watch?v=pICKlHvMoe4&t=209s Szerencsjáték Zrt



Kimutatás a munkáltató által fizetendő 2018. évi rehabilitációs hozzájárulás összegéről és a megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatásának költségeiről



Kimutatás a munkáltató által fizetendő 2018. évi rehabilitációs hozzájárulás összegéről és a megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatásának költségeiről



Debreceni Egyetem Esélyegyenlőség és Társadalmi 
felelősség vállalás

- 2017. évi 56. számú körlevele, A tartós betegség vagy állapot miatt igényelhető
SZJA kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás

- 71. számú körlevél, vezetők részére, mmk-ás közalkalmazottak
foglalkoztatása és támogatási rendszere. Vezetők részére felhívás a
foglalkoztatásra.

- 71/A, DE valamennyi dolgozója részére, Támogatás mmk-ás munkavállalók
részére. mmk-ás munkavállalói létszám növelése és 100.000 Ft egyszeri béren
kívüli juttatás.









EFOP Támogatott foglalkoztatás

• Az EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű
kiemelt projekt. A projekt elsősorban a megváltozott munkaképességű egyének elhelyezkedési
esélyeinek növelésére lett létrehozva. (összes kategóriára: B1, B2, C1, C2, D, E)

• Az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében a projektek alkalmazása esetében a munkavállalók
bér- és járulék támogatást kapnak.

• A projekthez való csatlakozás mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról regisztrációhoz
kötött (az egyetem rendelkezik egisztrációval). A programban résztvevők a regisztrációkor nem
rendelkezhetnek munkaviszonnyal.

• A megváltozott munkaképességű személyeknek a regisztrációval segítik az elhelyezkedést,
mentori programot biztosítanak részükre, valamint képzési, új szakma tanulására is
lehetőség nyílik.



EFOP Támogatott foglalkoztatás

Bér és járulék támogatás a foglalkoztatóknak:

• Támogatás időtartama minimum 6, maximum 9 hónap.

• A program befejezésének időpontja: 2019. december.

• A támogatási időszak alatt végig 100 %-os a támogatás.

• A támogatott foglalkoztatás részmunkaidős (4-6 órás) de teljes munkaidőben 
foglalkoztatottnál is igényelhető. 



EFOP Támogatott foglalkoztatás
A támogatás:
- Közalkalmazotti 

munkaviszony
- Pótlékok, járulékok nem 

számolhatóak el.
- Eü. Szakágazati pótlék 

nem számolható el.
- 100 %-ban támogatott a 

munkába járás.
- Szervezeti egységrészéről 

nem jelent többlet 
adminisztrációt. (1 db 
jelenléti ív)

- Pályázatot és az 
elszámolást a központ 
intézi.



Köszönjük a figyelmüket!

Debreceni Egyetem
Megváltozott Munkaképességűek Szolgáltató Központja

4027 Debrecen, Egyetem sgrt. 13., Tisza István Kollégium, fsz. 6.

Kövér Tamás mb. központvezető
E-mail: kover.tamas@fin.unideb.hu
Bodnár Istvánné rehabilitációs foglalkoztatási referens
E-mail:bodnar.istvanne@unideb.hu
Telefon: +36 (52) 512-700/ 73573, 73574


