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„… a legtöbb embernek szüksége van arra,
hogy munkájával olyan ügyet szolgáljon
amelyet sokra becsül, s így az önkifejezés által
elérje azt a kielégülést és lelki nyugalmat,
amelyre vágyik.” (Selye János)



Kérdések a megváltozott munkaképességűek  
foglalkoztatása során

• Munkavállalók:

• Tudok-e még hasznos lenni?

• Miért kell dolgoznom? megtehetem-e hogy nem vállalok munkát?

• Munkáltatók : 

• Megéri-e fogyatékos személyt foglalkoztatni?

• Milyen előnyökkel jár  ha fogyatékos személyt foglalkoztatunk?

• Kaphatok-e támogatást, és mennyit?

• Jár-e ez + kötelezettséggel?

• Társadalom:

• Hogyan lehet  be/visszavezetni a munka világába? 

• hogyan lehet a foglalkoztatási feltételeket megteremteni? 

• Milyen módszerek lesznek eredményesek? 



A fogyatékossággal élők foglalkozatásának kérdései 

Óravázlat :

I. Fogalmak
1. Jogszabályi környezet

2. Komplex rehabilitáció szinterei , intézményi kör

3. Foglalkozási rehabilitáció szinterei

4. Foglalkozási rehabilitáció alanyai

II. Munkavállaló

III. Munkáltató 

IV. Társadalmi szint 

V. Összegzés 



Életciklus
0-X évig

halál
születés

egészséges

fogyatékkal 
 értelmi
 mozgási
 látási
 hallási
 érzelmi, 

akarati
 halmozottan

betegség 

baleset

betegség 

baleset

öregedés
szerveink kopnak, deformálódnak

öregedés
szerveink kopnak, deformálódnak

állapot

állapot

Visszafordítható rehabilitálható

Visszafordíthatatlan habilitálni, 
szinten tartani

Habilitálni, 
szintentartani

Fogyatékosság / megváltozott egészségi állapot – életciklus 
(saját feldolgozás 1997.év)
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Foglalkozási  rehabilitáció jogszabályi környezet

2018.11.22.

 1998. évi XXVI. tv a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról

 2003. évi CXXV. tv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról

 2011. évi. CXCI. tv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról (Mmtv.)

 1995. évi CXVII. tv a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)
 2003. évi XCII. tv  az adózás rendjéről (Art.)
 2012. évi CXLVII. tv a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról
 1996. évi LXXXI. tv a társasági adóról és az osztalékadóról
• 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

• 7/2012. (II.14.) NEMFI rendelet a komplex minősítés szakmai szabályairól
• 8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységről
• 95/2012. (V.15.) Kormányrendelet az NRSZH-ról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 

rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről



Komplex rehabilitáció színterei, intézményi kör

Orvosi rehabilitáció: 

- Kórházak Rehabilitációs 
osztályai

-minősítő bizottságok, RSZSZ, 
NRSZH, Tanulási képességet 
vizsgáló bizottság,

Foglalkozási 
rehabilitáció : 

-RSZSZ, aktív és 
passzív eszközök 
rendszere, 
alternatív 
munkaerő-piaci 
szolgáltatások köre

Szociális rehabilitáció: 

-szociális, 
mentálhigienés, 
pszichológiai 
szolgáltatások,

Pénzbeli ellátások, 
rehabilitációs 
intézmények 

2018.11.22. 7

Egészségi állapot 
helyreállítása, rehabilitáció 
az eü. 
Intézményrendszerével  

Foglalkozási rehabilitáció 
vizsgálat, felmérés: -

munkafolyamat (iroda, 
műhely vagy szolg. 

környezet)
-tevékenység folyamata , 
munkaeszközök, fizikai 

környezet, szociális 
környezet ->  

ergonómia

Szociális ellátások 
és szolgáltatások a 

foglalkozási 
rehabilitáció 
szolgálatában 



Foglalkozási rehabilitáció szinterei

2018.11.22.

2. Munkáltatói szint2. Munkáltatói szint
- integrált, védett foglalkoztatás formája: 
tranzit  és tartós foglalkoztatás
-Akkreditáció
- szoc.int-ben belüli fogl.
- pályázatok, 
- költségvetési támogatások

1. Egyéni –
munkavállalói  szint

Szakmai munkaképessége
Eredeti munkakörben  
Korábban gyakorolt foglalkozásban
Szakképzettségnek megfelelő nem gyakorolt  
Új képzettséget megszerzése 

3. Társadalmi szint
- foglalkoztatók  ösztönzése,  támogatása, és 

kényszerítése  foglalkoztatásra (szankciók, bírság)
- társadalmi befogadás



Foglalkozási rehabilitáció alanyai, 
fogalom-meghatározások

Flt* 58.§ szerint: munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó 
munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati 
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, 
valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási 
jogviszony, a biztosított bedolgozói jogviszony.
munkavállaló: az, aki az a) pontban meghatározott 
munkaviszonyban áll,
munkaadó: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, valamint természetes személy, aki munkavállalót 
foglalkoztat, illetve foglalkoztatni kíván,
megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy szellemi 
fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően 
munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi 
károsodása miatt csökkennek *Flt: 1991 évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról



I. Fogalmak

II.Munkavállaló
1. 2011-es népszámlálás adatai 
2. Fogyatékosság szerinti megoszlás
3. Komplex minősítési kategóriák  és ellátások
4. Tranzit és tartós foglalkoztatási formák
5. Munkavállalók számára nyújtott szolgáltatások  

III.    Munkáltató 
IV.    Társadalmi szint 
V.      Összegzés 

II. MUNKAVÁLLALÓ



2011-es adatok - korlátozottságok

Korlátozottság  fajai: 
(15-64 éves korcsoport
Összlétszám:  910 e fő)

Létszáma  
(fő)

testi, az érzékszervi, illetve az értelmi 
fogyatékosság

731 ezer fő

testi, érzékszervi, illetve értelmi 
korlátozottságot jelzők között a kétféle 
tevékenység okoz problémát

612 ezer fő

emelés, cipelés 474 ezer fő

járás, lépcsőnjárás 272 ezer fő

Saját feldolgozás , forrás : KSH 2011. 



Fogyatékosságok típusai %-os megoszlásban

14% látásfogyatékos 11% siket vagy beszédhibás

10%értelmi sérült 19% egyéb sérültséggel élők

2% súlyos halmozottan sérült 44%mozgássérült

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján saját szerkesztés



Dokumentum , vagyis RSZSZ határozat szükséges: 
- kérelem az egészségkárosodás mértékének megállapítására
- háziorvosi összefoglaló 
- mellékelni  kell a legutolsó szakorvosi leleteket
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Fogyatékosságból és tartós betegségből -> hogyan lesz 
megváltozott munkaképesség ?

Debreceni Járási Hivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
(Debrecen Erzsébet út 27)



• (ÖEK) mértékének megállapítása 
reciproka = eg. állapottal

• 15 – szervrendszer, 105 
betegségcsoport

• ÖREK(n)=ÖREK(n-1)+(1-
ÖREK(n-1))×REK(n)  

• FNO elvei figyelembe vételével 

Orvosszakértői vizsgálat

• 15 szempont - pontozás
• személyi adottságokra, 

képzettségre, szakmai gyakorlatra, 
tanulási képességre, munkaerő-
piaci lehetőségekre

• (1-3 pont, nem rehabilitálható 17 
pont alatt)

Foglalkozási szakértői interjú

• 10 szempont – pontozás
• szociális körülményekre, az 

elérhető szolgáltatások 
igénybevételére

• Nem rehabilitálható (családtagja 
ápolásra szorul,  mobilitásában  
akadályozott, vagy 12 pont alatt)

Szociális szakértői interjú 

RSZSZ komplex eljárás
7/2012. (II.17.) NEFMI rend. Komplex minősítés 

vizsgálati szempontjai
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Orvosszakértői
szakhatósági 
állásfoglalás

Foglalkozási 
szakértői 

szakhatósági 
állásfoglalás

Szociális szakértői 
szakhatósági 
állásfoglalás

A jogszabály minimálisan 4 személyben határozta meg a bizottság létszámát: 
 két orvos-szakértő (előadó szakértő és elnök)
 egy foglalkozási-rehabilitációs szakértő
 egy szociális szakértő



Komplex minősítési kategóriák  és ellátások 
(áttekintő tábla)

egészségi állapot minősítési kategória rehabilitálhatóság ellátási forma

60% feletti egészségi  állapot A rehabilitáció nélkül foglalkoztatható Nincs ellátás

50-60 % közötti  egészségi állapot 

B1

___________________

B2

Foglalkoztatatási rehabilitációval 
helyreállítható

___________________________
Egészségi állapota alapján rehabilitálható,  
de külön jogszabály alapján nem 
rehabilitálható

Rehabilitációs ellátás /alapösszeg 30 %-a 
- 28.803Ft , és legfeljebb az alapösszeg 40 
%-a 38.405Ft
______________
Rokkantsági ellátás /korábbi havi 
átlagjövedelme 40 %-a, de legalább  az 
alapösszeg 30 %-a  28.803Ft és legfeljebb az 
alapösszeg 45 %-a 38.405Ft

30-50% közötti  egészségi állapot 
C1
___________________

C2

Foglakoztatása tartós rehabilitációt 
igényel
___________________________
Egészségi állapota alapján rehabilitálható, 
de külön jogszabály alapján  nem 
rehabilitálható

Rehabilitációs ellátás / 38.405Ft, és 
legfeljebb az alapösszeg 50 %-a  48. 005Ft
__________________

Rokkantsági ellátás /korábbi havi 

átlagjövedelme 60 %-a, de legalább az 

alapösszeg 45 %-a 43.205Ft, és legfeljebb az

alapösszeg 150 %-a, 144.015Ft

30%  alatti egészségi állapot D Csak folyamatos támogatással 
foglalkoztatható 

Rokkantsági ellátás /korábbi havi 
átlagjövedelme 65 %-a, de legalább az 
alapösszeg 50 %-a 48. 005Ft) és legfeljebb az
alapösszeg 150 %-a 144.015Ft

Önellátásra részben vagy egyáltalán 
nem képes E

Egészségi állapota és önellátási  képesség
hiánya miatt nem foglalkoztatható

Rokkantsági ellátás / korábbi havi 

átlagjövedelmének 70 %-a, de legalább az 
alapösszeg 55 %-a 52.805Ft),és legfeljebb az 
alapösszeg 150 %-a 144.015Ft
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Megváltozott munkaképességű személyek 

16

Megváltozott 
munkaképesség 

Munkahely 
elvesztése Betegség 



Megváltozott munkaképességű személyek 

17

• Különböző túlélési stratégiák:
 beletörődés – motiváció elvesztése – mentális leépülés
 tenni akarás – bizonyítási kényszer – könnyebb integráció / 

reintegráció;

• Különböző reakciók a környezet részéről:
 sajnálat – a kiszolgáltatottság érzésének erősítése
 lenézés, megvetés ( „..úgysem tudja szerencsétlen”)
 elfogadás, támogatás, megfelelő szintű követelmények

SOK MÚLIK A KÖRNYEZETEN!!!
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I. Fogalmak

II. Munkavállaló

III.Munkáltató 
 Munkáltatók érdekeltségi rendszere

 A munkáltató várható költségei/ megtakarítási lehetőségei

 Munkáltatók feladatai

 Foglalkoztatási formák

IV. Társadalmi szint 

V. Összegzés 

III. MUNKÁLTATÓ



Munkáltató érdekeltségi rendszere 

KÖTELEZETTSÉGEK

• A munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás 
fizetésére köteles, ha az általa 
foglalkoztatottak létszáma a 25 főt 
meghaladja, és az általa foglalkoztatott 
megváltozott munkaképességű személyek 
száma nem éri el a létszám 5 százalékát. 

• 2017. évben a rehabilitációs hozzájárulás 
mértéke 1.147.500 FT/fő/év

• A rehabilitációs hozzájárulás megfizetése 
kiváltható a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatásával. 

KEDVEZMÉNYEK

Adókedvezmények:
• legalább 50 százalékban megváltozott 

munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatása : 

• adózás előtti eredményét csökkentheti 
• tételes költségelszámolás - > bevételét 

csökkentheti 
• megváltozott munkaképességű vállalkozó 

adókedvezménye

Rehabilitációs kártyával alkalmazott 
megváltozott munkaképességű  munkavállaló 
foglalkoztatása esetén : számított adóból 
adókedvezményt vehet igénybe legfeljebb a 
minimálbér kétszeresének 22 %-a erejéig!

2018.11.22.



A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI
1993-2013

Adóév Kötelező 
foglalkoztatási 
szint

Fizetési mentesség 
létszámhatára

A hozzájárulás 
mértéke

1993. 5 % 30 fő 2500 Ft
1994. 5 % 30 fő 5000 Ft
1995. 5 % 30 fő 6000 Ft
1996. 5 % 30 fő 7000 Ft
1997. 5 % 20 fő 8000 Ft
1998. 5 % 20 fő 11 000 Ft
1999. 5 % 20 fő 20 600 Ft
2000. 5 % 20 fő 24 400 Ft
2001. 5 % 20 fő 27 800 Ft
2002. 5 % 20 fő 31 500 Ft
2003. 5 % 20 fő 37 300 Ft
2004. 5 % 20 fő 117 600 Ft
2005. 5 % 20 fő 131 700 Ft
2006. 5 % 20 fő 139 900 Ft
2007. 5 % 20 fő 152 000 Ft
2008. 5 % 20 fő 164 000 Ft
2009 5 % 20 fő 177 600 Ft
2010.-2016. 5 % 20 fő-25 fő 964 500 Ft
2017. 5 % 25 fő 1.147.500Ft

Forrás: http://www.adko.hu/01_files/informaciok/2013/rehab%20hozzajarulas_2013.pdf



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

Az adókedvezmények, támogatások igénybe vétele nélkül is a kötelező 
foglalkoztatási szintnek megfelelő létszámban, napi 4 órában történő foglalkoztatás 
költsége alacsonyabb, mint a foglakoztatás hiányában a munkáltatót terhelő 
rehabilitációs hozzájárulás éves költsége



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

Az adókedvezmények, támogatások igénybe vétele nélkül is a kötelező foglalkoztatási 
szintnek megfelelő létszámban, napi 4 órában történő foglalkoztatás költsége 
alacsonyabb, mint a foglakoztatás hiányában a munkáltatót terhelő rehabilitációs 
hozzájárulás éves költsége



Munkabérek és munkáltatót terheló járulékok

Forrás : Idem könyvelőiroda kft, 
letöltve: 2018. 09.15.



Munkáltatók feladatai

• Köteles gondoskodni az ésszerű alkalmazkodás 
feltételeinek biztosításáról.

• A munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez 
szükséges mértékben a munkahelyi környezet,  így 
különösen a munkaeszközök, berendezések 
megfelelő átalakítását. 

• Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a 
központi költségvetésből támogatás igényelhető.

2018.11.22.



Megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok  
foglalkoztatási formái

Rehabilitációs kártya
Tartós foglalkoztatás 
Tranzit foglalkoztatás 

Nyílt munkaerőpiaci
foglalkoztatás

Védett foglalkoztatás 
(akkreditáció szükséges)

Szociális intézményen belüli 
foglalkoztatás

2018.11.22.



IV. TÁRSADALMI SZINT
I. Fogalmak

II. Munkavállaló

III. Munkáltató 

IV.Társadalmi szint
 Fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatását nehezítő tényezők

 A rehabilitációs foglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok

 Munkahely-teremtési támogatás

 Bér- és költségtámogatás

 Rehabilitációs kártya

 Munkaszimulátor

V. Összegzés 



Fogyatékos és megváltozott munkaképességű 
személyek  foglalkoztatását nehezítő tényezők

társadalmi előítéletek, bizalmatlanság

foglalkoztatásra alkalmatlan munkahelyek

a megváltozott körülmények megváltozott 
tudást igényelnek

mobilitási problémák

megváltozott fizikai és pszichés terhelhetőség

2018.11.22.



Munkahely-teremtési támogatás

Célja: A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs
foglalkoztatása céljából új munkahelyek létrehozása, illetve meglévő
munkahelyek átalakítása.

A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

Támogatható költségek köre:

› helyiségek átalakításának költségei,

› a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések
átalakításának, beszerzésének, vagy

› a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei – beleértve az
átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések
költségeit is amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek,

amelyek, akkor merülnének fel, ha a pályázó nem megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatna.



A rehabilitációs foglalkoztatás 
támogatására kiírt pályázatok

EMMI – akkreditációval: 
 Akkreditált foglalkoztatók részére pályázati úton nyújtott 

támogatások:
 Tartós foglalkoztatás (B2, C2, D, E + Mmtv.)
› Képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között
 Tranzit foglalkoztatás (B1, C1)
› Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés
› Munkapróba
› Degresszív támogatás (2014-től)

• Támogatások formái:
• a) a megváltozott munkaképességű munkavállalónak fizetendő 

bérköltség,
• b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának, a 

megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei

EFOP szolgáltatási helyszínek: – megyei szinteken 
- Hajdú-Bihar megyében 4024 Debrecen, Piac utca 79., valamint 
kirendeltségük van 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26.



Rehabilitációs kártya

• Szociális hozzájárulási adókedvezmény

• Minden arra jogosult után igénybe vehető a pályázattól 
függetlenül.

• A pályázaton nyertes  munkáltatók is igénybe vehetik a 
támogatás mellett azon munkavállalóikra, akik erre jogosultak.

• Rehabilitációs kártyára jogosulta mmk-s munkavállalók köre: 

• B1,  B2,  C1, C2



Miért jó ez a 
munkavállalónak?

• Személyi adókedvezmény – tartós betegség  eseten 335/2009. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 

• évi 5 munkanap pótszabadság jár annak,  aki  fogyatékossági 
támogatásra, a vakok személyi járadékára jogosult, továbbá akinek a 
rehabilitációs szakértői szerv  az egészségkárosodását (ÖEK) 
megállapította  (B1,B2, C1,C2, D, E)

Miért jó ez a 
munkáltatónak?

•Az érvényes rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott 
munkaképességű személy foglalkoztatása esetén nem fizet szociális 
hozzájárulási adót, amíg a kártyát letétben tartja

•Rehabilitációs kártya nélkül  és betöltött 55 év felett  a bruttó 
munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 11 százalékával csökkenthető a  
szociális hozzájárulási adó

•mentesül a rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetési kötelezettsége 
alól

Rehabilitációs kártya 
kedvezmények



Munkaszimulátor
Mi is az a munkaszimulátor? 
Egy olyan több tízmillió forint értékű berendezés, amely különböző 
képességeket - például fizikai erőnlét, reflex, memória - képes felmérni. A 
gép a vizsgált személynek feladatokat ad, majd a bevitt válaszokat értékeli. 
A megállapított erősségek-hiányosságok alapján a gép egy 13 ezer 
foglalkozást tartozó adatbázisból választja ki, milyen munkák jöhetnek 
szóba.

"Nagy tudású készülék beszerzésére készülünk, amely képes arra, hogy 
vizsgálja a érzékszervek állapotát, a megfigyelési- és mentális 
képességeket, az egyensúlyt, a logikai készséget, de az izomerő mérésére is 
alkalmas. Sőt, a stressztűrő képesség szintén megállapítható, és 
modellezhető a munkavégzés konfliktushelyzetben" Pósfai Gábor  
Inforádió, 2011. 02.04



NRSZH munkaszimulátora



Munkafolyamat beállítása után a 
gép jelzi – adja az utasításokat  



A vizsgált személy teljesítményét 
kód alapján rögzíti a gép

http://www.origo.hu/itthon/201101
21-riport-az-nrszh-uj-
munkaszimulatorarol.html



Munkaképesség megállapításához használt 
gép tesztelése

• Fotó: Horváth Szabolcs megjelent: hvg 2011. október 14. 



A kar izomerejét mérő munkaszimulátor

Fotó: handrehabsarasota.com Forrás: HVG 2011. 

április 13., szerda 



Fotó: http://www.bfw-
muenchen.de/typo3temp/pics/f4a37fc27c.jpg



V. ÖSSZEGZÉS 

I. Fogalmak

II. Munkavállaló

III. Munkáltató 

IV. Társadalmi szint 

V. Összegzés 

 Kapcsolatrendszerek áttekintése

 Mikor eredményes a foglalkozási rehabilitáció



Magyar Kormány 
EMMI 

• Akkreditáció
• Engedélyezés
• Nyilvántartás 

vezetése
• Ellenőrzés
• adatkezelés
• Kv-i támogatás

Kapcsolatrendszerek áttekintése

RSZSZ
• Komplex      vizsgálat 
• Foglalkozási 

rehabilitáció
• közvetítés

EFOP 
Iroda 

• közvetítés
• képzés

Magán 
munkaközvetít

ők,  civil 
szervezetek  

• közvetítés
• Foglalkozási       

rehabilitációs 
szolgáltatások

Munkálta-
tók

igénybe-
jelentés + 
közvetítés

Munkálta-
tók

igénybe-
jelentés + 
közvetítés

Munkálta
-tók

igénybe-
jelentés + 
közvetítés

Munka-
vállaló



Mikor eredményes a foglalkozási rehabilitáció?

• A komplex minősítő bizottság megalapozott szakvéleménye a 
rehabilitálhatóságról!

• A rehabilitációban résztvevő ügyfél együttműködik és megvalósítja a 
programot!

• Az orvosi rehabilitáció eredményes!

• A rehabilitált személy egyéni körülményei lehetővé teszik a 
munkavállalást!

• A munkavállaló (megmaradt képességeire alapozva) képesítést, 
gyakorlatot, tapasztalatot szerez egy konkrét feladat, munkakör 
ellátására!

• Van egy munkáltató, aki tartósan foglalkoztatja !!!!

2018.11.22.



Felhasznált szakmai anyagok :

• Popovics Réka és Dr. Dorogi Rajmund : A foglalkozási rehabilitáció aktuális 
kihívásai (Debreceni Egyetem  2015. november 10.)

• Horváth Anikó Foglalkoztatók akkreditációja, az akkreditációs eljárás, az ellenőrzés 
és a költségvetési támogatás rendszere (Debreceni Egyetem  2015. november 10.)

• Bodnár Istvánné : A rehabilitáció folyamata és színterei, kapcsolatrendszerének 
áttekintése (PIREHAB. Debrecen, 2015. március 10.)

• Lechnerné Vadász Judit :  A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása 
támogatásának hatékonysága és eredményessége (Tanulmány - Állami 
Számvevőszék Kutató Intézete)

• Dr. Mlinarics József és Juhász Ágnes szerkesztetésében: Mentorálás – Mentorság! 
(Taninfó 2008)

• A foglalkozási rehabilitáció szemlélete és gyakorlata az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat tevékenységrendszerében (Jegyzet munkatársak számára TÁMOP 
1.3.1/2010.)


