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„Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami összeköt!”

(XXIII. János pápa)



Előadás tematikája 

 I. Megváltozott munkaképességű munkavállalók a munkaerőpiacon

 Statisztikák

 Tartós megbetegedésből megváltozott munkaképesség – komplex minősítés

 Munkaerőpiac szereplői a megváltozott munkaképességűek vonatkozásában

 Munkáltatók kötelezettségei a mmmk-ások vonatkozásában

 Támogatási formák a munkáltatók számára

 II. Munkahelyi rehabilitáció 

 Munkáltatók és szolgáltatásaik

 Akkreditált foglalkoztatók 

 Nyílt munkaerőpiaci alkalmazás 

 Foglalkozásegészségügyi szakorvosok feladatai

 Kapcsolatrendszer a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 
során



2011-es adatok - leggyakoribb 
rendellenességek / betegségek 

A tartósan fennálló egészségi problémával, betegséggel élő 
1 millió 439 ezer fő több mint  felének, 753 ezer főnek az egészségi állapotát 

(legalább) kétféle betegség befolyásolja.

Egészségi problémák 15-64 éves korcsoport
(%-a)

Létszáma  
(fő)

szív-, vérnyomás-, vagy  
vérkeringési problémája

9,6%-a 642 ezer fő

hát, a nyak reumatikus, 
illetve ízületi problémái

4,8%-a 321 ezer fő 

lábbal kapcsolatos 
problémák, illetve a 
végtaghiány 

3,8%-a 253 ezer fő

idegrendszeri eredetű 
probléma

40%-a 64 ezer fő

Rákos, daganatos betegség 5%-a 42 ezer fő
2018.11.22.



Korlátozottság  fajai 15-64 éves korcsoport
(%-a)

Létszáma  
(fő)

testi, az érzékszervi, illetve 
az értelmi fogyatékosság

10,9%-a 731 ezer fő

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

Összlétszám 910 e fő, 2/3-a  612 ezer fő

emelés, cipelés 7,1%-a 474 ezer fő

járás, lépcsőnjárás 4,1%-a 272 ezer fő

2011-es adatok - korlátozottságok

2018.11.22.



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,  önellátásában 
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  - 7/2012.(II.14) NEFMI rendelet alapján  

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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KÖTELEZETTSÉGEK KEDVEZMÉNYEK

 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. 

 A rehabilitációs hozzájárulás 
megfizetése kiváltható a megváltozott 
munkaképességű személyek 
foglalkoztatásával. 

 2018. évben a rehabilitációs 
hozzájárulás mértéke 
1.242.000.Ft/fő/év

Adókedvezmények:

 Vállalkozás esetében: 

 adózás előtti eredményét 
csökkentheti 

 tételes költségelszámolás - > bevételét 
csökkentheti 

 megváltozott munkaképességű 
vállalkozó adókedvezménye

 Szociális hozzájárulási adókedvezmény

Rehabilitációs kártyával alkalmazott 
mmk-ás munkavállaló esetében - szochó
kedvezmény érvényesíthető

Munkáltatói érdekeltségi rendszere a megváltozott 
munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

2018.11.22.



A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI
1993-2018 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

2018. 5 % 25 fő 1.242.000Ft



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



Munkáltatók feladatai

 Köteles gondoskodni az ésszerű munkahelyi és munkavégzési 
körülményekhez való 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.



EFOP támogatott foglalkoztatás – nyílt 
munkaerőpiaci foglalkoztatás támogatására

 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 mmk-ás munkavállalók elhelyezkedési esélyének növelése érdekében a projekt keretében
töprténő alkalmazása esetében a munkavállalók bér- és járulék támogatást kapnak.

 A projekthez való csatlakozás mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalról
regisztrációhoz kötött .

 A programban résztvevő mmk-ás személyek 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 – 2018 évben

A támogatás közszférában:
- Közalkalmazotti munkaviszony
- Pótlékok, járulékok nem 

számolhatóak el.
- Eü. Szakágazati pótlék nem 

számolható el.
- 100 %-ban támogatott a 

munkába járás.

- Adminisztrációs kötelezettség :
• az EFOP Iroda, munkavállaló és 

munkáltató közötti 
szerződéskötések,

• havonta többlet 
adminisztráció -+1 db jelenléti 
ív, 

• pályázati elszámolás havonta 
és a pályázat lejárta végén 



II. Munkahelyi rehabilitáció

 Munkáltatók és szolgáltatásaik, jogszabályok, fogalmak

 Akkreditált foglalkoztatók

 Nyílt munkaerőpiaci alkalmazás

 Foglalkozásegészségügyi alapellátás feladatai

 Kapcsolatrendszer a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatása során



“

”

Adjuk vissza azoknak az embereknek azt az 
összeget, amit egyébként foglalkoztatásuk 
hiányában az államnak rehabilitációs 
hozzájárulási adóként egyébként is meg 
kellene fizetnie az egyetemnek. Prof. Dr. Bács Zoltán 2017. január 28. 

Debreceni Egyetem társadalmi felelősségvállalási filozófiája  (CSR)



Munkahelyi rehabilitációt meghatározó jogszabályok

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

 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)

 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)

 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát 
keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

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

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 
adóról

 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2018.11.22.



Foglalkozási rehabilitáció alanyai, fogalom-
meghatározások

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
megfelelő munkahely: egészségi állapota szerint az ellátásban részesülő a munka 
elvégzésére alkalmas, a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg -
amennyiben a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,  a foglalkoztatása 
munkaviszonyban történik, és a munkahely és a lakóhely közötti naponta - a 
megváltozott munkaképességű álláskereső által igénybe vehető közlekedési eszközzel -
történő oda- és visszautazás ideje a két órát nem haladja meg.
szakmai munkaképesség: a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző 
munkakörben, illetve a képzettségnek megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra 
való alkalmasság.



Akkreditált foglalkoztatók 
 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben előírt köztelezettségek

 az akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs 
követelményeknek megfelelően kell működni, 

 - lehetővé kell tenni az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményes 
lefolytatásához szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés és 
foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát,

 - az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás 
felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről 
minden év március 31-éig, meghatározott szempontok szerint be kell 
számolni a Hivatalnak,

 - jogszabályi, illetve szerződéses nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettségeit teljesíteni szükséges.

 Munkavállalók egyéni Rehabilitációs terve és éves felülvizsgálata 



Rehabilitációs terv - Munkahelyi segítő 
folyamat elemei 

 Humán szolgáltatás: 
 életvezetési tanácsadás,
 családgondozás,            
 szociális ügyintézés és tanácsadás,
 társadalombiztosítási tanácsadás

 munkaügyi tanácsadás 

 Munkaerőpiaci szolgáltatás
 munkaerő piaci információ nyújtása,
 munkatanácsadás,

 pályatanácsadás, és folyamata
 rehabilitációs tanácsadás
 álláskeresési tanácsadás
 Munkaerő-közvetítés
 Foglalkoztatottak képzése
 Szakmai gyakorlat és szakmai előrelépés biztosítása

 Munkahelyen belül közreműködő segítők
 Rehabilitációs tanácsadó
 Rehabilitációs mentor 
 Munkahelyi segítő személy



Rehabilitációs tanácsadó
 Szakmai irányítást ad a munkáltató foglalkozási rehabilitációs tevékenységéhez

 Irányítja a rehabilitációs mentor tevékenységét

 Gondoskodik a foglalkozási rehabilitációs szakmai program kidolgozásáról, évenkénti 
felülvizsgálatáról, értékeléséről

 Gondoskodik a személyes rehabilitációs terv elkészítéséről, folyamatosan figyelemmel 
kíséréséről értékeléséről és  felel a megvalósulásáért

 Szervezi és koordinálja a munkáltató foglalkozási rehabilitációs feladatainak végrehajtását, 
összehangolja a tevékenységhez szükséges feladatok ellátását

 Rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a 
munkavégzés helye szerinti telephelyen, több telephely esetén ütemezésnek megfelelően  
negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen

 Gondoskodik az adatszolgáltatásról

 Kapcsolatot tart az illetékességgel rendelkező Kormányhivatal Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szervével, a foglalkozási rehabilitációt segítő civil és állami szervekkel, 
érdekképviseleti-, érdekvédelmi szervezetekkel,  munkaügyi központokkal, alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetekkel.



Rehabilitációs mentor

 A rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, elősegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony 
megvalósulását.

 Kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak 
családjával.

 Felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek 
fejlesztését.

 Tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, 
egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban.

 A munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy 
csoportos terápiát, részt vesz a végrehajtásában.

 Részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában.

 Figyelemmel kíséri a munkapróbát.

 Közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a 
megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja 
érdekében.

 Tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a 
megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres 
elhelyezkedése érdekében.



Munkahelyi segítő személy 
foglalkoztatása

 Segítő személy:  

 a megváltozott munkaképességű foglalkoztatott egészségkárosodása, 
fogyatékossága indokolja

 közreműködik a megváltozott munkaképességű munkavállalók

 munkába járásának segítésében

 a munkavégzése során



Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló együttműködési 
kötelezettsége 

 Formája a rehabilitációs megállapodás amelyet a Rehabilitációs Szakigazgatási 
Szerv Rehabilitációs Foglalkoztatási Csoportjával kell megkötni  a rehabilitációs 
ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű munkavállalónak  B1, C1 
kategória esetén – egyéb kategóriáknál nem kötelező, de lehetséges. 

 A rehabilitációs ellátásban részesülő mmk- ás személyt együttműködési 
kötelezettség terheli a sikeres rehabilitáció érdekében

 Jelentési kötelezettségek – munkaviszony létesítés, táppénzes állomány, illetve 
állapotváltozás esetén.



Nyílt munkaerőpiaci alkalmazás

 Rehabilitációs hozzájárulási adó kiváltása megváltozott munkaképességű 
munkavállalók alkalmazásával  - nyilvántartási feladatai, és bevallási 
kötelezettségei vannak a munkáltatónak.

 Nincsenek kötelező szolgáltatások biztosítására kötelezve a munkavállalók felé.  

 Munkáltatói döntés alapján nyújthat munkavégzést segítő szolgáltatásokat -
főként a HR- közreműködésével. Pl tartós tp-en lévők esetében komplex 
vizsgálatra történő lehetőségre felhívhatja a munkavállaló figyelmét. 

 Működtethet olyan részleget, vagy létesíthet olyan munkaköröket ahol főként 
mmk-ás munkavállalót alkalmaz. Pl kisegítő, portás… 

 A foglalkoztatott mmk-ás munkavállalók nyilvántartása.

 Rehabilitációs kártyájuk nyilvántartása – megőrzése.

 Statisztikai és munkaügyi nyilvántartások vezetée és jelentési kötelezettségek 
teljesítése



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,

 A munkáltató 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



Mikor eredményes a foglalkozási 
rehabilitáció?

 A komplex minősítő bizottság megalapozott szakvéleménye a 
rehabilitálhatóságról!

 Az orvosi rehabilitáció eredményes!

 A rehabilitációban résztvevő ügyfél együttműködik és megvalósítja 
a rehabilitációs programot!

 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 !!!!



Foglalkozásegészségügyi alapellátás feladatai az mmmk-
ás munkavállalók foglalkoztatása során

 Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat

 Munkaköri alkalmassági vizsgálat (első- soros/éves- soron kivűli)

 Alkalmazásban álló mmk-ás munkavállaló komplex felülvizsgálatához 
vélemény kiadása 

 egészségváltozásának figyelemmel kísérése, és javaslattételi jog az 
állapotváltozás komplex felülvizsgálatára

 Munkaköri feltételek meghatározása és ellenőrzése

 Munkabiztonsági eszközök használatára javaslat
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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

• Debreceni Egyetem Kancellária Megváltozott Munkaképességűek Szolgáltató központja



Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! 

Bodnár Istvánné rehabilitációs foglalkoztatási referens
Debreceni Egyetem  Kancellária 
Megváltozott Munkaképességűek Szolgáltató Központja 


