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Absztrakt 
A tanulmány egy készülő doktori disszertáció kutatási anyagának felhasználásával arra a kérdésre keresi a választ, hogy  
a rehabilitációs hozzájárulás mértékének 2010. január 1-jén történő jelentős mértékű emelése hozzájárult-e a megváltozott 
munkaképességű, mozgáskorlátozott személyek foglalkoztatásának növeléséhez Nyugat-Dunántúlon. A dolgozat, két hipotézis 
köré építve, a régió tíz nagyvállalatának foglalkoztatási jellemzőin keresztül elemzi a kvótarendszer hatékonyságát. A tanul-
mány általánosítva fogalmaz meg javaslatokat a megváltozott munkaképességű munkavállalók eredményesebb foglalkoztatá-
sának elérésére. 

 
Kulcsszavak: kvótarendszer hatékonysága, foglalkoztatás eredményessége, javaslatok 
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Bevezetés 
 
A rendszerváltás óta eltelt majdnem harminc év alatt Magyarország gazdasági, társadalmi, 
szociális helyzete alapvető változásokon ment keresztül, mely nagy hatást gyakorolt  
a megváltozott munkaképességű emberek társadalomban betöltött helyére, munkaválla-
lási lehetőségeire. Az ország gazdasági életében bekövetkezett változás, a piacgazdaság-
ra való áttérés, szociálisan kiszolgáltatottá, kirekesztetté, nemritkán szegénnyé tette  
a marginális helyzetben lévő csoportokat. (SZ. N. 1995)  

Az európai országok jelentős részét érintő gazdasági válság Magyarországon is to-
vább mélyítette azt a szakadékot, mely évtizedek óta fennáll az ép és a megváltozott 
munkaképességű emberek munkaerő piaci megítélésében. Hazánkban a munkaadóknak 
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1987 óta törvényi kötelezettsége a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése1, amennyiben 
az általuk foglalkoztatottak száma meghaladja a húsz főt, és ha ezen belül a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók átlagos létszáma nem éri el az összlétszám 5%-át. A fog-
lalkoztatás elősegítésére a rehabilitációs hozzájárulás mértékét a törvényalkotó 2010. ja- 
nuár 1-jén jelentős mértékben megemelte – 164 400 Ft/ főről 964 500 Ft/főre – aminek 
köszönhetően úgy tűnt, hogy a szigorított kvótarendszer kedvezően befolyásolja majd  
a munkaerő-piaci integrációt. A megváltozott munkaképességű munkavállalók törvény 
által meghatározott 5%-os alkalmazási arányának jogalkotói kényszere manapság az egyik 
legtöbbet vitatott hátránykezelő eszköze az európai foglalkoztatáspolitikának. A nemzet- 
közi gyakorlatban számos ellenérv fogalmazódott meg a kvótarendszerrel szemben, ami- 
nek következményeként több uniós tagállam napjainkban is eltérő módon alkalmazza 
azt. A szociális téren rendkívül fejlett skandináv államok például be sem vezették, mivel 
eljárásrendjében, elveiben ellenkezik az egyenlő bánásmódról vallott nézeteikkel. A 27 
tagállam több mint felében, 16 országban alkalmazzák, legsikeresebben Franciaországban. 
A francia kvótarendszer „súlyozási elv” szerint működik, „miszerint, ha a kvótát a védett 
foglalkoztatásban résztvevő munkavállalóval töltik fel, a beszámítolás mértéke maga-
sabb.” (VITÁNYINÉ 2007: 117) 

Jelen kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a rehabilitációs hozzájárulás jelen-
tős mértékű emelése elérte-e a törvényalkotó által remélt pozitív változásokat a megvál-
tozott munkaképességű, ezen belül a mozgáskorlátozott munkavállalók foglalkoztatásá-
nak gyakorlatában Magyarország nyugat-dunántúli régiójában. 
 
 

Fogalmak meghatározása 

 
A tanulmány fontosnak tartja a témához kapcsolódó alapvető fogalmak meghatározását 
az egységes értelmezés szempontjából. 
 
Mozgáskorlátozottság 

Kullmann írja: „Mozgáskorlátozottság, mozgásfogyatékosság: a harmonikus és célszerű, 
jellegzetesen emberi mozgás, mozgászavarok következtében létrejövő rendellenessége. 
…az élet folyamán bármikor kialakulhat.” (KULLMANN 2001: 131)  
 
Megváltozott munkaképességű személy  

A mozgáskorlátozott személyeket a foglalkoztathatóság szempontjából a tanulmány 
megváltozott munkaképességű egyéneknek tekinti. „Az egyes munkavégző funkcióiban 
korlátozott ember nem csökkent munkaképességű, hanem megváltozott munkaképes-
ségű”. (VITÁNYINÉ 2013: 118) Adott munkaterületen a megmaradt képességeikhez igazí-
tott munkafeltételek mellett, esetenként részidős foglalkoztatással – a legmagasabb szin-

                                                        
1  A törvény hatálya 2011. évi CXCI. törvény 23.§ (1) „A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

és egyes törvények módosításáról” 23. § (1) alapján 2012. január 1-jétől azokra a munkaadókra vonatkozik, 
akiknél a foglalkoztatottak átlagos létszáma 20 fő helyett a 25 főt meghaladja. 
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tű foglalkozási rehabilitációs szemléletnek megfelelően – a nyílt munkaerő piaci munka-
végzésre alkalmasak. Az épen maradt funkciókra létesített munkakörök számukra is 
lehetővé teszik a teljes értékű munkavégzést. 

A fogalom meghatározásánál az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról 58. § (5) m) paragrafusát tekinti relevánsnak a tanul-
mány: „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.”2 A törvény hatálya tehát kiterjed va-
lamennyi, a foglalkoztatást hátrányosan befolyásoló egészségkárosodást szenvedett sze-
mélyre. 
 
Egészségkárosodás, egészségkárosodott személy 

3 

Az egészségkárosodás az egész szervezetre vonatkoztatott, a szervezet felépítésében, 
funkcióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében kialakult 
kedvezőtlen változás. A fogalom szorosan összefügg az egészségi állapot fogalmával, 
mely az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kiala-
kult vagy veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges ked-
vezőtlen változásait figyelembe véve meghatározott állapot.4 
 
 

A vizsgálati minta bemutatása 
 

A kutatás alapjául egy készülő doktori disszertáció5 fő kérdéseiből kiemelt két problé-
makör elemzése szolgált, mely a Nyugat-Dunántúl 10 nagyvállalatának foglalkoztatási 
jellemzőin keresztül, párhuzamosan vizsgálja a megváltozott munkaképességű, mozgás-
korlátozott munkavállalók alkalmazását illetően a kvótarendszer hatékonyságát, ezzel 
összefüggésben az állami támogatások igénybevételének gyakoriságát, a foglalkoztatás-
sal kapcsolatos munkáltatói tapasztalatokat. 

A vizsgálat szempontjából a kutatás nagyvállalatnak tekinti a legalább 200 fő alkalma-
zottat foglalkoztató vállalatokat. Az adatok felvételére a cégek HR munkatársaival készí-
tett telefonos, vagy személyes megkeresés alkalmával készített mélyinterjúk formájában 
került sor. A kutatás nem tekinthető reprezentatívnak az alacsony elemszámú vizsgálat 
miatt. 
 
  

                                                        
2  1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 58. § (5) m) http://net.  

jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV  
3  A fogalmat a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 1. § a) pontja határozta meg, melyet  

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény helyezett hatályon kívül.  

4  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 

5  Komjáthy Zsuzsanna: Ifjú és felnőtt korban mozgásfogyatékossá vált személyek munkaerőpiaci integráció-
ja ELTE – PPK – Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Program 
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A kutatás hipotézisei 
 
1.) A rehabilitációs hozzájárulás jelentős mértékű emelése nem ösztönzi kellőképpen  
a nyugat-dunántúli nagyvállalatokat a megváltozott munkaképességű, mozgáskorláto-
zott munkavállalók alkalmazására. 

2.) A nagyobb vállalatok kevésbé élnek a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatását elősegítő állami támogatások igénybevételének rehabilitációs hozzájá-
rulás mértékét csökkentő lehetőségével, mert a profitorientált nagyvállalatok számára 
nem jelent nehézséget annak megfizetése. 

 
 

Kutatás eredményeinek feltárása 
 
A cégek HR szakembereivel készített interjúk felvételére 2013 júliusa és 2014 decembere 
között került sor. A kutatáshoz szükséges konkrét adatokat – a megváltozott munkaké-
pességű, mozgáskorlátozott dolgozók létszáma, a rehabilitációs hozzájárulás megfizeté-

sének mértéke, a foglalkoztatással járó kedvezmények igénybevételének gyakorisága –  
az interjúk felvétele során a vállalatok többségénél a HR szakemberek nagyon nehezen, 
vagy egyáltalán nem számszerűsítették. Indokként személyiségi jogok megsértésére, 
üzleti titok kiszivárogtatására hivatkoztak. Az adatszolgáltatás elől leginkább azok a vál-
lalatok zárkóztak el, ahol a vállalatvezetés nem, vagy kevésbé volt elkötelezett a megvál-
tozott munkaképességű, mozgáskorlátozott munkavállalók foglalkoztatása iránt. 
 
 

Hipotézisek igazolása 
 

Első hipotézis 
 
Az első hipotézis feltételezte, hogy a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növelése 
nem ösztönzi kellőképpen a nyugat-dunántúli nagyvállalatokat a megváltozott munka-
képességű, mozgáskorlátozott munkavállalók alkalmazására. A hipotézis a kutatás 
során igazolást nyert. 

A kutatásba bevont tíz nagyvállalat által foglalkoztatott munkavállalók létszáma 55099 
fő, amelyből a megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 1135 fő, ebből  
a mozgáskorlátozott személyek száma összesen 4 fő volt. Az adatokat az 1. ábra szemlél-
teti. 
  



1. ábra. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 
túl 10 nagyvállalatánál 

 
 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási aránya az összes dolg
zóhoz viszonyítva 2,059% volt, ami a törvényben meghatározott 5%
kötelezettség felét sem érte el.  

A 10 nagyvállalatból egy alkalmazott a törvényi előírásnak megfelelő százalékban 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Egy cég egyáltalán nem alkalmazott, 
a fennmaradó nyolc vállalat alkalmazott ugyan, de nem a törvényi előírásnak megfelelő 
mértékben.  

A tíz nagyvállalatból kettő foglalkoztatott mozgáskorlátozott személyt, összesen 2
A vállalatok HR szakemberei a mozgáskorlátozott emberek alacsony foglalkoztatási 

arányára indokként részben azt hangsúlyozták, hogy a munkakörök veszélyes jellege 
nem teszik lehetővé az alkalmazásukat, másrészt a foglalkoztatásukhoz a fizikai körny
zet nagyobb beruházást igénylő változtatására, átalakítására, speciális munkakörök k
alakítására lenne szükség, mely jelentős anyagi beruházást igényelne. A törvény által 
meghatározott mértékű foglalkoztatási kötelezettségének a cégek többsége a szakemb
rek véleménye szerint gyártásorientált nagyvállalatként nem tud teljes mértékben eleget 
tenni. A mozgáskorlátozott személyek foglalkoztatását tovább nehezíti, hogy a munk
körök többségénél a napi munkaidő 8 óra. A megváltozott munkaképességű személyek 
az ellátásaik mellett meghatározott feltételekkel folytathatnak csak keresőtevékeny
séget.6 A törvényi rendelkezések értelmében, rehabilitációs ellátás esetén a munkaidő 

                                                        
6  2014. január 1-vel a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvényt 

(továbbiakban Mmtv.) néhány helyen módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXV. törvény.
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1. ábra. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása Nyugat-Dunán- 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási aránya az összes dolgo-
zóhoz viszonyítva 2,059% volt, ami a törvényben meghatározott 5%-os foglalkoztatási 

tból egy alkalmazott a törvényi előírásnak megfelelő százalékban 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat. Egy cég egyáltalán nem alkalmazott, 
a fennmaradó nyolc vállalat alkalmazott ugyan, de nem a törvényi előírásnak megfelelő 

állalatból kettő foglalkoztatott mozgáskorlátozott személyt, összesen 2–2 főt.  
A vállalatok HR szakemberei a mozgáskorlátozott emberek alacsony foglalkoztatási 

arányára indokként részben azt hangsúlyozták, hogy a munkakörök veszélyes jellege 
lehetővé az alkalmazásukat, másrészt a foglalkoztatásukhoz a fizikai környe-

zet nagyobb beruházást igénylő változtatására, átalakítására, speciális munkakörök ki-
alakítására lenne szükség, mely jelentős anyagi beruházást igényelne. A törvény által 

ott mértékű foglalkoztatási kötelezettségének a cégek többsége a szakembe-
rek véleménye szerint gyártásorientált nagyvállalatként nem tud teljes mértékben eleget 
tenni. A mozgáskorlátozott személyek foglalkoztatását tovább nehezíti, hogy a munka-

génél a napi munkaidő 8 óra. A megváltozott munkaképességű személyek 
az ellátásaik mellett meghatározott feltételekkel folytathatnak csak keresőtevékeny- 

A törvényi rendelkezések értelmében, rehabilitációs ellátás esetén a munkaidő 

képességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvényt 
(továbbiakban Mmtv.) néhány helyen módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXV. törvény. 
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A vállalatok HR szakemberei a mozgáskorlátozott emberek alacsony foglalkoztatási 

arányára indokként részben azt hangsúlyozták, hogy a munkakörök veszélyes jellege 
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A törvényi rendelkezések értelmében, rehabilitációs ellátás esetén a munkaidő 

képességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvényt 
(továbbiakban Mmtv.) néhány helyen módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
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korlátozott, legfeljebb heti húsz órás időtartamban lehet dolgozni. Az ezt meghaladó 
időtartamú munkavégzés az ellátás folyósításának szüneteltetését vonja maga után. A je- 
lenlegi törvényi szabályozások mellett az egyes munkakörök betöltéséhez dupla lét-
számmal kellene mozgáskorlátozott munkavállalókat alkalmaznia a cégnek ahhoz, hogy 
az adott munkakör teljes munkaidőben betöltött legyen, illetve a törvényi előírások ne 
sérüljenek.  

Nem növeli a nagyvállalatok foglalkoztatási érdekeltségét a szakemberek véleménye 
szerint a megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 
16. §. által biztosított szociális hozzájárulási adó (27%) megfizetése alóli mentesség sem.  
A rehabilitációs vagy START kártyával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása esetén 
a munkáltató terhei a minimálbér kétszeresének mértékéig csökkenthetők a törvény 
értelmében. A minimálbér garantált összege 2015-ben 105 ezer forint. A multinacionális 
cégek munkahelyteremtő programjaikkal jelentősen több állami támogatást kapnak, mint 
amekkora összeget nyernek a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazá-
sa után igénybe vehető adókedvezményekkel. 

 A gyártásorientált cégek többségénél a HR munkatársak véleménye szerint a termé-
kek előállításához kapcsolódó foglalkozásokhoz előírt egészségügyi elvárások sok eset-
ben maguk sem teszik lehetővé a mozgáskorlátozott vagy megváltozott munkaképessé-
gű egyének foglalkoztatását. E nagyvállalatok többsége hangsúlyozta, hogy nem találják 
méltányosnak a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség kiterjesztését azokra a cégekre, 
ahol a munkafolyamatok a fokozott balesetveszély miatt nem teszik lehetővé a környezet 
akadálymentesítését. A vállalatok többsége úgy nyilatkozott, hogy külön forrásból jelen-
tős összeget kell elkülöníteniük a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére, ami érzéke-
nyen érinti a cégek büdzséjét. 

A vállalatok HR szakemberei a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazásá-
val járó további nehézségek között a következőket említették még: „Sok a különleges 
igény részükről: munkaidő; buszjárthoz igazított munkaidőkezdés. Gyakran igénylik  
a munkahely megközelítését könnyítő buszjárat megszervezését a vállalat részéről. Gya-
kori az alkohol probléma.” 

Az interjúkérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a vállalatok többsége, a fentebb 
említett foglalkoztatási nehézségek mellett is szívesebben alkalmaz egyéb okból – pszi-
chés, alkohol, depresszió, szívelégtelenség stb. – megváltozott munkaképességű, egész-
ségkárosodott munkavállalókat, mint ahogy ezt a 2. ábrán látható adatok is mutatják.  

A munkafeltételek megteremtése számukra nem igényel a vállalat részéről komo-
lyabb beruházást vagy környezet átalakítást.  

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a nagyvállalatok számára a jelenlegi törvényi 
szabályozások mellett a tartósan egészségkárosodott emberek foglalkoztatásával is csök-
kenthető, nem kényszerülnek mozgáskorlátozott, vagy egyéb súlyos egészségügyi prob-
lémával élő személy alkalmazására.  

A 10 nyugat-dunántúli nagyvállalat az elmúlt években hozzávetőlegesen 1314761 mil-
lió forintot fizetett ki rehabilitációs hozzájárulás címén, mely összegből átlagosan 1366 
fő/év megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása oldódhatott volna 
meg a régióban.  



2. Ábra. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási gyakorisága, fogyatéko
sági típusok szerint  

 
 

Második hipotézis  
 

A második hipotézis azt feltételezte, hogy 
változott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő állami támogatá
sok igénybevételének rehabilitációs hozzájárulás mértékét csökkentő lehetőségével, mert 
a profitorientált nagyvállalatok számára nem jelent nehézséget annak megfizetése. A hi

potézis a kutatás során igazolást nyert.
A megváltozott munkaképességű, mozgáskor

erőpiaci foglalkoztatása, napjaink társadalmának egyik sürgős, megoldásra váró feladata. 
A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásával járó előnyök és há

rányok számbavételekor mindig azt a megoldást vá
lat számára több hasznot eredményez. Az előnyök között kell említeni az adókedve
ményt, a rehabilitációs hozzájárulás csökkentését, pályázati lehetőségekhez való hozz
férést, a foglalkoztatási idő rugalmasságát, valamin
az adott nagyvállalatnak. A gyakorlatban ennek ellenére úgy tűnik, hogy az előnyök 
mellett még mindig számottevőek azok az alkalmazással járó hátrányok, amelyek a nagy
vállalatok profitorientált működésével nem egyezteth
káltatók részéről a következő negatív alkalmazási sztereotípiák jelenlétét említi a me
változott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására vonatkozóan:

(1) „eleve alacsonyabb munkateljesítményre való képesség 

(2) magasabb betegállomány-igény feltételezése,
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(3) beilleszkedési, elfogadási problémák feltételezése,

(4) a személyiség alulértékelése, 

(5) a nyílt munkaerőpiacon való részvétel lehetőségének alulértékelése.” (

A Rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására 
Magyarországon című kutatási záró tanulmányában olvashatjuk, hogy „a rehabilitációs 
járulék emelése 2012-ben egyelőre nem növelte jelentősen a megváltozott munkaképe
ségűek foglalkoztatását. (SZELLŐ 2013: 65) E tény egyre hangsúlyosabban veti fel a társ
dalmi szemléletváltozás szükségességét.

Hasonló gondolatokat fogalmaztak meg a probléma kapcsán a 10 nyugat
nagyvállalatok HR szakemberei is, hangsúlyozva a nagyobb állami sze
ségességét a foglalkoztatási és szociális háló kiépítésében. 

Néhány gondolat ezek közül: 

„A társadalmi értékek, a kultúra, a hozzáállás változtatására lenne szükség, ami ho
szú folyamat eredménye.” 

„Felhívni a gazdasági társaságok figyelmé

„Jó példák bemutatása. 
Megfelelő információ nyújtással. 
Szakmai rendezvényekkel, díjakkal, kitüntetésekkel.”

„Érzékenyítéssel, információ megosztással, jó gyakorlatok megosztásával, MMK mu
kavállalók alkalmazása esetén szerzett pozitív élményekkel lehetne ösztönözni a munkál
tatókat.” 

 

 

3. Ábra. kedvezmények igénybevétele. Forrás: saját kutatás N=10
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A HR szakemberekkel készített interjúkból kiderült, hogy valamennyi nagyvállalat tisztá-
ban volt azokkal a kedvezményekkel, amelyek a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók alkalmazása során igénybe vehetők. A cégek az 3. ábrán látható mértékben 
éltek a kedvezmények igénybevételének lehetőségével.  

A vállalatok közül kettő nyilatkozott úgy, hogy él a törvény által biztosított adócsök-
kentő tényezők lehetőségével: egy a megfelelő számú megváltozott munkaképességű 
munkavállalók alkalmazásával kiváltja a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettsé-
gét, a másik cég pedig a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásá-
val csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás mértékének összegét, illetve a rehabilitációs 
kártyával rendelkező munkavállalók alkalmazásával a szociális hozzájárulási adóked-
vezményt is érvényesíti.  

Szinte kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy a jelenlegi törvényi szabályozások mellett 
az alkalmazás után igényelhető kedvezmények nem kellően ösztönzők a munkáltatók 
számára. Az igényelhető állami támogatások jogszabályi megfeleléshez kötöttek.7 E ren-
delet 17. § (2) értelmében, csak az akkreditációval rendelkező vállalatok vehetik igénybe 
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása után járó állami támoga-
tásokat. A kormányrendelet 2. §-ának b) pontja úgy rendelkezik, hogy a munkáltató ré-
szére akkor állítható ki akkreditációs tanúsítvány, ha a „… számított havi átlagos statisz-
tikai állományi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest 

a 25%-ot meghaladja.” Az akkreditációs eljárás lefolytatását szabályozó 327/2012. (XI. 16.) 
kormányrendelet szigorú elvárásokat, adminisztrációs kötelezettségeket ír elő a tanúsít-
vány megszerzéséhez, illetve az akkreditált cégek további működéséhez. A jogalkotó 
által támasztott feltételeknek való megfelelés után válhatnak jogosulttá a vállalatok  
a munkakörök átalakítására, valamint a bértámogatásra irányuló kifizetésre. A támoga-
tásban részesülő akkreditált munkáltatók száma a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) 2013-as adatai szerint mindössze 324.8 A Központi 
Statisztikai Hivatal Statisztikai Tükör című kiadványának 2015/22 száma ugyanakkor  
a 2013-as évet illetően 1827692 működő gazdasági szervezet meglétéről számol be or-
szágos szinten9, mely adatok azt jelzik, hogy a nagyvállalatokat nem motiválják feltehe-
tően megfelelő mértékben az akkreditált munkahely címmel igénybe vehető állami tá-
mogatások, illetve pályázati lehetőségek. 

A gyakorlatban a nagyvállalatok racionális gazdasági szereplői a társadalomnak. Mű-
ködésük elsődleges célja, alapvető mozgatórugója a profitszerzés. A tíz nyugat-dunántúli 
nagyvállalat rehabilitációs hozzájárulásának éves mértékét figyelembe véve, és mindezt 
összehasonlítva a bevételeik arányával, megállapíthatóvá vált, hogy a rehabilitációs hoz-
zájárulás jelentős mértékű emelésének megfizetése a bevételek arányát tekintve nem 
okozott számottevő problémát a vizsgált tíz nyugat-dunántúli nagyvállalatnál. Az adatok 

                                                        
7  327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató mun- 

káltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásokról szóló rendelet szabályozza. 

8  Pósfay Gábor (2013): Megváltozott munkaképességű személyek visszavezetése a nyíltpiaci foglalkoztatás-
ba. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 14 p. 

  https://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-visszavezetese-
a-nyiltpiaci-foglalkoztatasba.original.pdf 

9  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/gaz/gaz21412.pdf 
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elemzése után levonható megállapítás, hogy a megváltozott munkaképességű munkavá
lalók nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatását segíteni hivatott negatív állami ösztönz
mája10 nem teszi érdekelté a multicégeket a foglalkoztatásban. A 4. ábra adatai szemlélt
tik a fenti megállapításokat.  

 

4. ábra. Összesítő táblázat a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, nagyvállalatok 
2013. évi bevételéről 

 
 

A kutatás összegzése, javaslatok megfogalmazása 
a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
eredményesebb foglalkoztatására
 
A rehabilitációs hozzájárulás mértékének 2010. január 1
emelése nem motiválta kellő hatékonysággal az
óban működő nagyvállalatokat a megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott 
személyek foglalkoztatására.  

Ennek oka, hogy a nagyobb vállalatok, multinacionális cégek számára a megemelt 
összegű rehabilitációs hozzájárulás megfizetése nem jelent számottevő anyagi megterh
lést a bevételeikhez viszonyítva, ami nem teszi gazdaságilag érdekelté őket a megvált
zott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában.

A foglalkoztatás elősegítésére irányuló jogalkotói intézkedés
teljes mértékben a foglalkoztatás sikerességéhez: „Az akkreditáció jelenlegi rendszere 

                                                        
10  Rehabilitációs hozzájárulás mértékének 2010
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csak kevéssé alkalmas az integrált foglalkoztatás elősegítésére. Az akkreditációs tanúsít-
vány megszerzésének és megőrzésének feltételei szigorúak (sokszor életszerűtlenek) és 
bürokratikusak, ezért a nyílt munkaerőpiaci munkáltatók kevéssé érdekeltek az akkredi-
tációs tanúsítvány megszerzésében.” (PULAY 2009: 30)   
 
 

A kutatás tapasztalatai alapján megfogalmazott javaslatok  
 
(1) A mindenkori államnak garanciát kellene vállalnia a társadalom peremhelyzetén élő 
emberek foglalkoztatására. Az Alaptörvényt ki kellene egészíteni a fogyatékos személyek 
nem elkülönített munkahelyeken történő foglalkoztatásának jogalkotói szándékával.  

(2) A rehabilitációs hozzájárulás címén a munkáltatók által az államháztartás felé befize-
tett összeg egy adófajta, mely ebben a formájában nem szolgálja az érintett réteg munka-
vállalási helyzetének javulását. Célszerű lenne az egyéb adónemektől elkülönítve cél- 
irányosan visszaforgatva arra fordítani, ami az adófajta létrehozását indukálta, vagyis  
a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjának támogatására. 

(3) A foglalkoztatás elősegítésére célszerű lenne továbbá egy Kvótaalap létrehozása, 
mely megkötések nélkül, megfelelő állami támogatással kiegészítve segíthetné a megvál-
tozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásához szüksé-
ges szociális, gazdasági, és környezeti feltételek megvalósítását. 

(4) A sikeres nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás megkívánja a „fogyatékos személy” fo-
galmának egységes, jogi szempontú definiálását. A jelenlegi foglalkoztatási rendszer nem 
támogatja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását, tekintve, hogy a „megválto-
zott munkaképességű személy” fogalomkör tág, több homogén csoportot – egészségká-

rosodottak, fogyatékossággal élő személyek – körét is magában foglalja.  
A sikeres nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás megvalósítása érdekében egy lényegesen 
differenciáltabb, a célcsoport szempontjából specifikusabb foglalkoztatási és támogatási 
rendszer létrehozására lenne szükség.  

(5) A nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatást tovább segíthetné egy, a munkáltatókat diffe-
renciáltan támogató ösztönző rendszer létrehozása, melyben a támogatás, illetve a reha-
bilitációs hozzájárulás megfizetésének mértéke annak függvénye lenne, hogy fogyaté-
kos, vagy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával kívánja az adott 
vállalat a foglalkoztatásra vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíteni. 
 
 

Dunántúli nagyvállalatok HR szakemberei által megfogalmazott 
javaslatok 
 
A vállaltok HR szakemberi arra a kérdésre, hogy miként lehetne a vállalatokat motiválni 

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, a következőkben 
foglalták össze a javaslataikat: 
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(1) „A nagyobb cégek szívesebben alkalmaznának megváltozott munkaképességű egyé-
neket, ha az alkalmazásukhoz, elfogadásukhoz, több állami segítséget, anyagi támogatást 
kapnának. Egy-egy érzékenyítő program megszervezése, lebonyolítása több százezer 
forintba kerül, amire a vállaltok büdzséjében nincs keret.” 

(2) „Legfontosabb a felső vezető megnyerése.” 

(3) „Az adókedvezmények, illetve büntetések elegendő szankciót jelentenek. Társadalmi 
szemléletváltozás elősegítése, integrált oktatás és egyéb integrált programok jelenthetnek 
még továbblépést. Ugyanakkor a mértéket meg kell tartani, mert a fogyatékos emberek 
többsége valószínűleg nem alkalmas a nyílt munkaerőpiacon teljes értékű munkára, 
továbbra is kellenek a védett intézmények is.” 

(4) „Különböző kedvezményekkel, melyek hozzájárulnak az adóalap csökkentéséhez…” 
„Elismerésekkel.” 
„Pályázatok kiírásával, mely segíti a vállaltokat a megfelelő munkakörülmények, munka-
bérek, státuszok kialakításában.” 
„Támogatások nyújtása.” 
„A megváltozott munkaképességű egyének sikeres re/integrálására vonatkozó jó tapasz-
talatok példák átadása a vállalatok között.” 

(5) „Nagyobb állami támogatással, mely megfelelő, speciális munkakörök kialakításában 
támogatná a cégeket.” 
„A megváltozott munkaképességű egyén dolgozhasson 8 órát, ha képes rá, mert így 
könnyebben foglalkoztatható.” 
„Állami és magán támogatások nyújtásával.” 

(6) „További kedvezmények biztosításával, melynek köszönhetően még gazdaságosabb 
lenne a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.” 
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