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I. Foglalkoztatók akkreditációja, 
az akkreditációs eljárás, és 
ellenőrzés



A foglalkozási rehabilitáció jelenlegi rendszeréhez 
kapcsolódó jogszabályok 

• 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCIV. törvény 
Magyarország gazdasági stabilitásáról határozat a rehabilitációs hatóság 
létrehozásáról

• 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásokról 

• 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet A megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól
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Az akkreditáció struktúrája
• Három szint (2012- ig):

• alap – 5 év
• rehabilitációs – 3 év
• kiemelt – 2 év
(feltételes)

• 2013 évtől egy szint: rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány 
időbeli hatály nélkül!



Alapvető követelmények 
(egységes rendszer)

• Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés
• Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése 

nélkül)
• Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik
• A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy 

arányuk a 25%-ot eléri
• Köztartozás-mentesség
• Nem áll csőd-, felszámolási eljárás végelszámolás vagy kényszertörlési 

eljárás alatt
• Rendezett munkaügyi kapcsolatok
• Szolgáltatói kapcsolatrendszer
• Akadálymentesített környezet
• Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér
• Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása 

(tranzit-foglalkoztatás)



Az akkreditációs eljárás

• Hatáskör, illetékesség             SZGYF
• Ügyintézési határidő: 60 nap 
• Egyszerűsített eljárásban: 60 nap
• Szakértő kirendelése: helyszíni szemle, helyszíni 

ellenőrzés
• Tanúsítvány kiállítása határozatlan időre
• Kérelmet és mellékleteit az IKR felületen 

feltölteni 
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Az akkreditációs díj

• Két díjtétel:
- mmk. mv. létszám 250 fő  > 200E Ft
- mmk. mv. létszám 249 fő  < 400E Ft

• Telephelyenként +50E Ft
• Adatváltozás esetén 5E Ft
• Jogorvoslati díj: 160E Ft
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Az akkreditált munkáltató kötelezettségei I.

• Akkreditációs követelményeknek, illetve a 
foglalkoztatási megállapodásban, a 
keretszerződésben és az éves finanszírozási 
szerződésben vállalt kötelezettségeknek  megfelelő 
működés

• Ellenőrzés lehetővé tétele, segítése

• Éves beszámolási kötelezettség

• Nyilvántartás vezetési kötelezettség
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A munkáltató által biztosítandó személyi 
háttér

• Segítő személy: munkába járás, munkavégzés segítése

• Rehabilitációs mentor (munkaviszonyban): közvetlen 
kapcsolat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal

• Rehabilitációs tanácsadó (munkaviszony vagy foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszony)



Ellenőrzés
• Hatáskör: az akkreditációs követelményeknek, illetve 

a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkozási rehabilitációjával összefüggésben kötött 
megállapodásokban foglalt előírások, vállalások 
vizsgálata.

• Típusai: 
• tervezett eseti ellenőrzések
• rendkívüli ellenőrzés
• komplex ellenőrzés (pályázat kiírása előtt)



Az ellenőrzés szankciói

• Negatív értékelőpontok
↓ jogsértő magatartás megszüntetésére irányuló felszólítás 
(végzés)
↓ támogatási szerződés megkötésének mérlegelése

• Tanúsítvány részleges visszavonása

• Tanúsítvány visszavonása



Negatív értékelő pontok 
• Akkreditációs követelmények be nem tartása
• Foglalkoztatási megállapodásban foglalt kikötések be nem 

tartása
• A foglalkoztatás támogatására kötött keretszerződés, illetve az 

éves finanszírozási szerződés rendelkezéseinek be nem tartása
• Munkabér késedelmes megfizetése
• Munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek, munkavédelmi 

bírságot szabtak ki
• Nem minősül köztartozásmentes adózónak (60 napon túl 

folyamatosan fennálló)
• Csődeljárással, felszámolással, végelszámolással vagy 

kényszertörlési eljárással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettségének nem tesz eleget



Akkreditációs tanúsítvány visszavonása
• Kérelemre
• Tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást 

megszünteti
• Jogerősen felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési 

eljárás alatt áll
• Munkabér meg nem fizetése (30 napon túli késedelem)
• Állásidő (egy éven belül legalább 30 munkanap, a 

munkavállalók legalább 30%-a érintett)
• Három éven belül 12 negatív értékelő pontot gyűjtött össze
• Valótlan tartalmú nyilatkozat, elhallgatás



Támogatásban részesülő akkreditált 
munkáltatók megyei eloszlása 2013

Összesen: 324 
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2013-ban támogatott tranzit és tartós 
foglalkoztatottak megyei eloszlása

Összesen: 30410 fő
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2013-ban támogatott tartós 
foglalkoztatottak megyei eloszlása

Összesen: 28000 fő
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2013-ban támogatott tranzit 
foglalkoztatottak megyei eloszlása

Összesen: 2410 fő
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II. Költségvetési támogatások rendszere



Akkreditált munkáltatók részére nyújtható 
támogatások 

• Költségvetési támogatásra minden év őszén 
pályázni lehet. 

• Csak az a szervezet pályázhat, amelyik rendelkezik 
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.



Támogatás adható: 

– megváltozott munkaképességű munkavállalók 
rehabilitációs foglalkoztatásához

– egyéni támogatáshoz

– a munkahely rehabilitációs célú átalakításához

– munkahely teremtési támogatásra (erre egyéni 
támogatásban részesülő munkáltatók pályázhatnak).

Akkreditált munkáltatók részére 
nyújtható támogatások 



• EMMI minisztere minden év szeptember 30-ig pályázatot hirdet a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók következő évi 
rehabilitációs célú tartós vagy tranzit foglalkoztatásának 
támogatására.

• 2017-től a pályázati eljárás lebonyolítását, majd a költségvetési 
támogatás folyósítását Budapest Főváros Kormányhivatalának 
Rehabilitációs Főosztálya végzi a 327/2012. (XI. 16.) 
Kormányrendelet alapján

• A pályázatot elektronikus úton regisztrációt követően a Hivatal 
pályázatkezelő rendszerén (IKR) keresztül lehet benyújtani a 
csatolandó mellékletekkel együtt. Az elektronikus pályázatkezelő 
rendszer https://ikr.nrszh.hu/ikr linken érhető el.

• 3 éves keretszerződést  - > éves támogatási szerződést köt 
Budapest Főváros Kormányhivatala

• Mindkét esetben a szerződés a pályázatban benyújtott, és 
elfogadott létszámstruktúra alapján kerül megkötésre.

Akkreditált munkáltatók részére nyújtható 
támogatások 



Bérköltség-támogatás konstrukciói 
Heti
munkaidő

Támogatás maximális
havi összege

Kifizethető támogatási
összeg összesen

20 óra 100 000 Ft 700 000 Ft

30 óra 150 000 Ft 750 000 Ft

40 óra 200 000 Ft 800 000 Ft

Forrás: NRSZH adatbázis23

Rehabilitációs 
kártya 
kedvezményét 
igénybe veszi?

Heti munkaidő

Igényelt 
támogatási 
összeg 
(bér, vagy 
bér+22%)

Teljes 
támogatási 
összeg

Támogatás 
időtartama 
maximum
(hónap)

igen 20 óra 49 000 Ft 700 000 Ft 14,3
nem 20 óra 62 230 Ft 700 000 Ft 11,2
igen 30 óra 73 500 Ft 750 000 Ft 10,2
nem 30 óra 93 345 Ft 750 000 Ft 8,0
igen 40 óra 98 000 Ft 800 000 Ft 8,2

nem 40 óra 124 460Ft 800 000 Ft 6,4



• 2017 - ben összesen 338 munkáltató részesül 
költségvetési támogatásban 34.044.029.600 Ft 
összegben.

• Ellenőrzés: az akkreditált munkáltatóknál a 
rehabilitációs feltételek biztosítását évente 
ellenőrzik.  

• Formái: 
– Eseti ellenőrzés
– Éves átfogó (komplex)  ellenőrzés ÁSZ, MÁK, SZGYF
– ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókat a 327/2012 (XI.16.) 

Kormányrendelet 13. fejezete és 3. melléklete tartalmazza

Akkreditált munkáltatók részére nyújtható 
támogatások  és azok ellenőrzése 



III. Európai uniós  projektek



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Projekt Igazgatóság projektjei

• Az SZGYF jogelődjei az NRSZH és az ORSZI mint 
projektgazda az európai uniós támogatással megvalósuló 
projektek előkészítésére és lebonyolítására projekt 
szervezetet alakította ki.

• A projekt menedzsment feladatai:
– - a projekt előkészítése,
– - a projekttel kapcsolatos adminisztratív feladatok,
– - szakmai feladatok irányítása, koordinálása,
– - pénzügyi nyilvántartási és elszámolási feladatok teljesítése.

• Az uniós projektek megvalósítására  létrejött szervezeti 
egységek : 

– TÁMOP Fejlesztési Projekt Iroda és a 
– TIOP Fejlesztési Projekt Iroda került kialakításra.26



NRSZH – ORSZI lezárult projektjei

Projekt kód Projekt célja összeg
KMOP-2008-4.1.2./B 
kódszámú

„A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális 
feltételek megteremtése”

457 millió Ft

ÁROP-1.A.7-2013-2013-0004 Szervezetfejlesztés a Kormányhivatalnál –Okmányirodák 27 millió Ft

TÁMOP 5.4.2 "Központi szociális információs fejlesztések" című kiemelt projekt 1.400.000.000 Ft

EKOP-1.1.13.-2012-2012-0001 komplex és integrált RSZSZ fejlesztése 500 millió Ft

TÁMOP 5.4.2 jelű "Központi szociális információs fejlesztések" című kiemelt projekt

TÁMOP 5.4.8 „Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése” - (szakértői 
vizsgálatok módszertanának kidolgozásával, nemzetközileg is bevált 
gyakorlatok adaptálásával, orvosi és szakértői továbbképzések szervezésével, 
informatikai és infrastrukturális fejlesztésekkel támogatja a komplex 
bizottságok hatósági feladatellátásának fejlesztését

4 022 912 506 Ft 

TÁMOP 5.4.2-12 - „Központi Szociális információs fejlesztések” a szociális ágazat működésének 
modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, 
ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi 
elektronikus szolgáltatások fejlesztése

2.080.000.000 Ft

TÁMOP-1.1.1-12/1 Rehabilitációs szakigazgatási szerveknél megjelenő rehabilitációs ellátásban és 
rehabilitációs járadékban részesülő, megváltozott munkaképességű személy 
munkaerő-piacra történő visszavezetésének támogatására

11 700 000 000 Ft

TIOP 3.2.2-12/1 A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek 
megteremtése

3 992 363 522 Ft

TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002. Beruházási jellegű, infrastrukturális fejlesztések 139 millió Ft



Lezárult TÁMOP  - egymásra épült projektek

• TÁMOP prioritás a foglalkoztathatóság javítását célozta
• prioritás a munkanélküli és az inaktív emberek 

foglalkoztathatóságának javítását  - munkavállalókra fókuszált 

• A humánerőforrás-fejlesztés kedvezményezettjei voltak  : 
1. a vállalkozások  - mérsékelték a munkaerő-költségeiket: 

támogatások, foglalkoztatást ösztönző bér- és 
járuléktámogatásokkal. 

2. megváltozott munkaképességű személyek 
• akik támogatás nélkül nem tudtak elhelyezkedni. 

. 
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Lezárult TÁMOP projekt támogatásai és 
szolgáltatásai

• Foglalkozási rehabilitáció

• Bérköltség-támogatás

• Képzések elősegítését biztosító támogatások

• Munkába járás támogatása 



Forrás: SZGYF  Projekt Iroda 



Forrás: SZGYF  Projekt Iroda 



• EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai 
támogatása című kiemelt projekt támogató tevékenysége, 

• összeg: 6 MRD Ft
• célterület 31 járás (4 konvergencia régióban
• projekteknek több mint öt éves a futamideje

• VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 Megváltozott munkaképességű 
emberek támogatása – Közép-Magyarország 
• összeg: 3 MRD Ft
• célja a foglalkoztatottsági szint 75%-ra történő növelése 2020-ig. 
• célcsoportja: B1, B2, C1, C2, D, E kategóriákba tartozók

• RSZTOP Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre 
szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) 
Korm. határozat alapján összességében 29,94 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatási forrás áll rendelkezésre, 

– első szakaszban 1 milliárd
– második szakaszban 28,94 milliárd forint.

• összesen: 38.94 MRD Ft

SZGYF Projekt Igazgatóság folyamatban lévő 
projektjei



SZGYF Projekt Igazgatóság EFOP projekt
EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság projektgazdaként a 
konvergencia régiókba tartozó 18 megyében, 41 helyszínen létesített 
EFOP irodát.

• Elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek
– nyílt munkaerő-piaci integrációjának
– foglalkoztatásának elősegítése
– képzettségi szintjének növelése
– foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával 
– munkaerő-piaci aktív eszközökkel  

• Munkaadók szemléletének formálása a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatása érdekében.
- Támogatott foglalkoztatás
- A képzőintézményi regisztráció folyamata
- Egyéb adókedvezmények, továbbá fizetési kötelezettség alóli mentességek
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 közvetlen célcsoportját azon megváltozott munkaképességű emberek 
alkotják, akik a bevonás időpontjában megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

• elsődleges célcsoportját a B1, B2, C1, C2, D és E komplex minősítési kategóriával 
rendelkező megváltozott munkaképességű emberek
Kiterjesztést követően – ez év szeptemberétől  
• FOT-ban, vagy vakok személyi járadékában részesülnek
• továbbfolyósított rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.  

• és az I. fokú Rehabilitációs Hatóság nyilvántartásában, mint együttműködő, 
rehabilitációs szolgáltatást kérők szerepelnek,
• állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye a konvergencia régiókban van bejelentve. 

A projekt a megyei kormányhivatalok I. fokú rehabilitációs hatóságával együttműködő 
megváltozott munkaképességű személyek ügyfélbázisán kerül megvalósításra. 

 közvetett célcsoport azok a munkáltatók, mikro-, kis- és középvállalkozások, 
költségvetési vagy más gazdálkodó és civil szervezetek, akik a közvetlen 
célcsoport tagjait alkotó megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatását, munkahelyen megvalósuló foglalkozási rehabilitációjának 
elősegítését vállalják. 

Célcsoportok



• a foglalkozási rehabilitáció a munkahelyen valósuljon 
meg, és lehetőség szerint:  

– a) felkészítse a munkavállalót a nyílt munkaerő-piaci 
foglalkoztatásra (tranzitálás), vagy  

– b) megvalósuljon a támogatást követően a munkavállaló 
tartós, támogatás nélküli foglalkoztatása a támogatott 
munkaadónál. 

• Munkáltató érdekeltsége: 
– mentesülés a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. 
– Érvényes rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló 

foglalkoztatása esetén a munkaadó szociális hozzájárulási 
adókedvezményt vehet igénybe (22%)

Támogatott foglalkoztatás célja



• Munkavállaló számára: 
– képzésben való részvételhez, új szakképzettség, szakmai ismeret 

megszerzéséhez
– munkába járás támogatása

• Munkáltatók számára:
– Bérköltség támogatás rendszere: 
– Minimum 6, maximum 9 hónap, amely az alábbi elemekből áll:

• A támogatási időszak első felében: 100%-os támogatási 
intenzitás 

• A támogatási időszak második felében:  70%-os támogatási 
intenzitás.

– Támogatott foglalkoztatás részmunkaidős (napi 4 órás, 6 órás), 
vagy teljes munkaidős (8 órás) foglalkoztatáshoz nyújtható.

A program által nyújtható szolgáltatások, 
támogatások



Bérköltség támogatás rendszere

• Támogatás időtartam  : 
– meghatározásához szükség van a heti munkaidőre, mivel ettől 

függ a maximális támogatási összeg, valamint az igényelt havi 
támogatási összeg (amely vagy a bruttó bérrel azonos, vagy a 
bruttó bérrel, és annak a szociális hozzájárulási adó címén 
megfizetendő összeggel). 

• A de minimis szabályai szerint kell eljárni. 

• A támogatás maximális időtartamát az alábbi 
számítással kapjuk meg: (támogatási kalkulátor)

Forrás: NRSZH adatbázis37

aidődőtarta  maximális  támogatása
 összeg ámogatásiigényelt t havonta

 összeg i támogatásmaximális szerinti munkaidõ heti




• A projekt keretében a betöltendő munkakör által elvárt iskolai 
végzettség mellett az alábbi munkabérsávok közötti összegben 
állapítható meg támogatás (részmunkaidőben arányosítani 
szükséges): 

– 8 órás foglalkoztatás esetében a havi bér 
– alapfokú végzettséget igénylő munkakör  127 000 145 000 
– középfokú végzettséget igénylő munkakör  161 000 175 000 
– felsőfokú végzettséget igénylő munkakör  161 000 185 000 

• A munkaadó ennél magasabb összegű munkabért is megállapíthat 
a programrésztvevő munkavállaló számára, de a támogatás 
megállapítására a kategóriákhoz tartozó bérösszegek között van 
lehetőség. 

• A napi 4 és 6 órában történő foglalkoztatás esetén a maximálisan 
támogatható bért arányosítani szükséges.

Támogatási kategória: 



Támogatás igénylésének menete 
• A munkáltató a EOP Igénykezelő felületén a 

https://efop111.nrszh.hu/ikrt/ elektronikus úton 
regisztrálhat.

• A támogatásokkal kapcsolatos teljes ügykezelés 
elektronikus lebonyolítását az igények rögzítésétől 
kezdve, a szerződéskötésen át, a támogatások 
kifizetéséig. 

• A regisztrációhoz szükséges dokumentumok: 
• regisztrációs adatlap
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat
• nem gazdasági társaság esetén létesítő okirat, vagy 
• egyéni vállalkozó esetén hatósági igazolás, 
• aláírási címpéldány.
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Igénylés Kezelő Rendszer 
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A munkaerő-igény –támogatás- benyújtásának módja, elbírásának 

menete:
• Az igényléseket a foglalkoztatást megelőzően az IKR-ben rögzíteni
• Támogatás időtartama alatt a foglalkoztatás biztosított. (határozott 

idejű szerződés időtartama nem lehet rövidebb, mint a támogatási 
idő)

• Bérköltség-támogatás kizárólag a munkában töltött napok, és az 
arányosan megállapított rendes szabadság napjaira. 

• Nem támogatható a munkavállaló keresőképtelenségének idejére, 
az állásidőre, fizetés nélküli szabadság idejére.

Az elszámolás módja:
• A foglalkoztató az elszámolást havonta, az Igénykezelő felületen 

rögzítheti, illetve nyomtathatja ki. 
• Az elszámolásokat minden hónap 15-ig kell benyújtani. 
• A befogadott elszámolások teljesítése a benyújtást követő hónap 

10. napjáig történik meg.



• Felhasznált szakmai anyagok :

• Boross Attila - főosztályvezető NRSZH  Foglalkozási Rehabilitációs 
Akkreditációs Főosztály: Tájékoztató a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatásáról 
(2013. május 16. Debrecen)

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

• http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Akkreditalt_foglalkoztatas.pdf

• „Kiváltás projektszemmel, a jövő „ SZGYF Projekt Igazgatóság


