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CSEH JUDIT 

A rehabilitációs hozzájárulás foglalkoztatási 

hatása egy országos felmérés tükrében  

Bevezetés 

Az emberi jogi érvek mellett gazdaságpolitikai érdekek is meghatározzák a fo-

gyatékosság-ügyi politika egyik legfontosabb célkitűzését: minden megváltozott 

munkaképességű ember számára biztosítani kell a munkahely megőrzését, illetve 

a munkába visszavezető utat. Hazánk a fejlett országokhoz viszonyítva elmara-

dásban van a hátrányos helyzetű, köztük a megváltozott munkaképességű szemé-

lyek
1
 foglalkoztatását segítő programok, intézkedések, és azok eredményessége 

területén. A Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi jelentése alapján
2
 Magyaror-

szágon 767 ezer fő, a 15-64 éves lakosság 11,6%-a, vagyis minden tizedik aktív 

korú személy tekinthető megváltozott munkaképességűnek, hiszen ők azok, 

akiknek munkaerőpiaci jelenlétét egészségi állapotuk valamilyen mértékben 

negatívan befolyásolja. Foglalkoztatási rátájuk nálunk 18%, míg ez az arány az 

EU-ban átlagosan 40-50% közötti volt. Sajnos a gazdasági válság kétszeresen is 

megnehezítette munkaerőpiaci helyzetüket: egyfelől azért, mert a munkaerőpiac-

ra való be- illetve visszalépés nehezebb lett, másfelől azért, mert napjainkban a 

kormányzatok költségvetési hiányuk kiigazítása érdekében megnyirbálják a tá-

mogatásokat és a járadékokat. 

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási helyzetének javítá-

sára a törvényhozói politika egyik jellemző eszköze a kötelező foglalkoztatási 

kvóta.
 
A kvótarendszer úgy kívánja bővíteni a fogyatékossággal, egészségkáro-

sodással élő emberek foglalkoztatását, hogy kötelezi a munkaadókat bizonyos 

számú fogyatékos munkavállaló alkalmazására. Ha ezt a kötelezettséget nem 

teljesíti a munkáltató, kompenzációs adót kell fizetnie, s ez szolgál forrásul b i-

zonyos rehabilitációs tevékenységek finanszírozására.
3
 

                                                        
1 A kutatás során egyrészt a Foglalkoztatási Törvényben meghatározott megváltozott munka-

képességű személy fogalmát használtuk, mely szerint: megváltozott munkaképességű sze-

mély: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően mun-

kavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek; 

másrészt a rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. törvényben meghatározottak szerint 

jártunk el. 
2 Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011. II. negyedév KSH, Bp., 2012. 

május 
3
 Pulay Gyula (szerk.) (2009) 
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Magyarországon a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátá-

sáról szóló 1991. évi IV. törvény
4
 említi először a kötelező foglalkoztatás, ennek 

hiányában a rehabilitációs hozzájárulás intézményét. A rehabilitációs hozzájáru-

lás fizetésének bevezetésével a foglalkoztatáspolitika szándéka a munkáltatók 

foglalkoztatási hajlandóságának növelése, a megváltozott munkaképességű sze-

mélyek nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásának előmozdítása. Az akko-

ri foglalkoztatási törvény szerint minden 20 főnél több munkavállalót foglalkoz-

tató munkaadó legalább 5%-ban (kvóta) tartozik megváltozott munkaképességű 

munkavállalót foglalkoztatni, ennek hiányában pedig, a hiányzó létszámra reha-

bilitációs hozzájárulást fizetni. A rehabilitációs hozzájárulás mértékét 2010 ja-

nuárjától
5
 964 500 Ft/fő/év összegben határozták meg. 2012. január 1-étől

6
 a 

fizetési kötelezettség módosulásával pedig immáron a 25 főt meghaladó 

foglalkoztatotti létszámmal bíró munkaadókra terjed  ki a kvóta. 

Jelen tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Kar Munkatudományi Kutatócsoportjának azon kutatási ered-

ményeit foglalja össze, amelyet „A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a 

munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon” címmel készített el 

2013-ban.
7
 Kutatásunk célja az volt, hogy kérdőíves lekérdezéssel, fókuszcso-

portos vizsgálatokkal, interjúkkal országos szinten feltárjuk a rehabilitációs hoz-

zájárulás hatását a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására, a 

munkáltatói befogadó készség helyzetére. További célunk a tapasztaltok alapján 

javaslatok, modellek kidolgozása volt a munkáltatói attitűd és az ösztönző esz-

köz közötti összhang kialakítására. A 10 hónapos kutatás során megvalósításra 

került 436 munkáltató kérdőíves lekérdezése, valamint 35 interjú és 4 fókusz-

csoportos vizsgálat a munkáltatók különböző szintű ágazati képviselőivel, reha-

bilitációs szakértőkkel. 

A kutatás hipotézisei 

A kialakított kvótarendszer nyomán életre hívott rehabilitációs hozzájárulás célja 

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. 

A hozzájárulás mértéke az elmúlt években, a foglalkoztatási törvényben rögzített 

szabályozás szerint folyamatosan emelkedett. Vitathatatlan, hogy a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása gazdasági érdekként is fontos. 

Foglalkoztatásuk elősegítésének egyik forrása a rehabilitációs hozzájárulásból 

befolyó összeg. A nemzetközi és a hazai ajánlások hangsúlyozzák, hogy a meg-

változott munkaképességű emberek számára az integrált foglalkoztatást kell 

                                                        
4 az 1996. évi módosításában a 41/a § beiktatásával 
5 2009. évi LXXII. Tv. 129. §-a 
6 a 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosítása 23. § (1) bekezdésének értelmében  
7 Szellő János–dr. Barakonyi Eszter–Cseh Judit (2013): A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás 

hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon. Kutatási záró-tanulmány. 

Készült a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány támogatásával. PTE, Pécs. Kutatás-

vezető: Szellő János. 
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célként kitűzni. A foglalkoztatás bővítésének, illetve megtartásának azonban 

komoly akadálya a munkáltatók – célcsoporttal szembeni – részbeni elutasító 

magatartása, melynek legfőbb okai: az előítéletek, sztereotípiák; a megfelelő 

munkahelyek kialakításának vélt vagy valós többletköltsége; jelentős eltérés a 

munkáltató által keresett munkaerő, illetve a hátrányos helyzetű munkavállaló 

minősége között. Kiinduló hipotéziseink a következők voltak: 

− Magyarországon a jelenleg működő foglalkozási rehabilitációs rendszer és 

a kötelező foglalkoztatás közötti kapcsolat nem minden esetben épül egy-

másra. 

− A magas rehabilitációs hozzájárulás (jogi kényszer) csak részben hat ösz-

tönzően a munkáltatók befogadó, megtartó készségének/képességének ja-

vítására, a tartós foglalkoztatásra. 

− A szabad kapacitású megváltozott munkaképességű emberek egy része 

nem felel meg a foglalkoztatói elvárásoknak (pl.: alacsony iskolai végzet t-

ség, mobilitás hiánya stb.). 

− Kisebb mértékben ugyan, de még mindig élő a diszkriminatív megközelí-

tés a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcso-

latban. 

− A kvótarendszer bevezetésével és a foglalkozási/foglalkoztatási rehabil i-

táció változásaival párhuzamosan nem alakult ki, illetve kismértékben 

működik olyan szolgáltatási rendszer, amely a munkáltatókat segítené a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának biztosításában.  

− Véleményünk szerint a különböző integrációs eszközök, szolgáltatások és 

a kötelező foglalkoztatás (rehabilitációs hozzájárulás) közötti összhang, 

komplexitás megteremtésével, a jó gyakorlatok multiplikálásával javulhat 

a munkáltatói befogadó készség, munkahelymegtartó képesség.  

A kvótarendszer és a rehabilitációs hozzájárulás 

jogi és elvi meghatározottsága 

Az esélyegyenlőség megteremtése részben állami feladat a megfelelő politika 

megteremtésével és képviseletével, melynek keretében a hatályos jogszabályok a 

hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára jogvédelmet nyújtanak. A 

jogalkotói tevékenység tehát biztosítja az általános rendelkezéseket, melyek 

célja, hogy a fogyatékos, egészségkárosodott emberek, illetve a munkaadók kö-

rében elősegítsenek (vagy megakadályozzanak) bizonyos magatartásformákat. A 

jogszabályok a törvény előtti egyenlőséget ugyan biztosítják, de nem teremtik 

meg automatikusan az esélyegyenlőséget, hisz a jogi egyenlőség nem feltétlenül 

jelenti az esélyek és a lehetőségek egyenlőségét a mindennapi életben. Ahhoz, 

hogy ez utóbbi – azaz a tényleges esélyegyenlőség – megvalósuljon, nem csak a 

jogi feltételeknek kell megfelelőnek lenniük, de a társadalom egészének töre-

kednie kell a pozitív irányú változások elérésére. Szempontunkból ez azt jelenti, 

hogy a megváltozott munkaképességű emberek is hasonló esélyekkel induljanak, 

illetve vegyenek részt a munkaerőpiacon, mint egészséges társaik.
8
 A társadalom 

                                                        
8
 Szellő János (2009) 
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kohéziójának erősítéséhez az integrált foglalkoztatást megvalósító munkahelyek 

számának növelése érdekében célzott támogatásokra, alternatív megközelítések 

és munkamódszerek bevezetésére, speciális munkafeltételek és munkahelyek 

biztosítására van szükség. A nyílt munkaerőpiac sajátosságaira épülő differenc i-

ált rehabilitációs foglalkoztatási szerkezet csak széleskörű, intézmény- és szek-

torközi helyi együttműködésre alapulva alakulhat ki, és – a korszerű technológiát 

közvetítő szakoktatás, valamint a foglalkoztatás speciális feltételeinek megte-

remtésén és biztosításán túl – kiegészítő szolgáltatások sorát igényli. E célok 

elérésének egyik eszköze lehet a kvótarendszer, illetve a rehabilitációs hozzájá-

rulás. 

A kvótarendszer tradicionális és egyfajta sok országban alkalmazott, bár a 

skandinávoknál elfogadhatatlannak tartott, egyszerű szabályozási filozófiára 

épülő, direkt eszközként jelenik meg, amely a megváltozott munkaképességű 

emberek foglalkoztatási helyzetének javítását szolgálja. Az uniós tagállamok 

több mint a felében valamilyen formában fellelhető.
9
 Más megközelítésben a 

törvényhozói szakpolitikák olyan általános intézkedéseket vezetnek be, amelyek 

célja a társadalmi-gazdasági szereplők, köztük a munkaadók hátrányos helyzetű 

emberek alkalmazásával kapcsolatos kedvezőtlen magatartásának befolyásolása.  

A kvótarendszerrel szemben számtalan ellenérv megfogalmazódott a témára 

vonatkozó nemzetközi irodalomban. Többek között az, hogy a munkáltatók for-

málisan ugyan teljesítik a kötelező kvótát, de érdemi rehabilitáció – az előírás 

hatására – nem történik. Szintén lényeges ellenvetés, hogy minden ilyen beava t-

kozás megbélyegző, vagyis erősíti a megváltozott munkaképességűekkel szem-

ben amúgy is meglévő munkáltatói előítéleteket. A kvóták alakulása jelentősen 

eltér egymástól, szerepét több országban korlátozzák és néhány tagállamban a 

kötelezettség csak a közszféra munkaadóira vonatkozik.
10

 

Az ellenérvek dacára sok állam sem tudott lemondani erről a „kényszerítő” 

lehetőségről. Néhány országban (pl. Németország) a kompenzációs adónak a 

kvóta részteljesítés arányában történő differenciált megállapításával kívánják 

ösztönözni a munkáltatókat a kötelező foglalkoztatás minél magasabb szintű 

teljesítésére. Mindemellett a kvóta egy eszköz, önmagában nem tudja kezelni a 

megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci esélyeinek javítását, fog-

lalkoztatásuk biztosítását. 

                                                        
9
 Sajátos integrációs filozófiát követnek a skandináv országokban ahol sohasem vezettek be 

kvótarendszert, mivel ezeket az egyenlő bánásmód szabályaival ellentétesnek tartották, állás-

pontjuk szerint a fogyatékos emberekre vonatkozó speciális szabályok azt eredményezhetik, 

hogy ezzel kiemelik őket az általános (dolgozó) népességből. Továbbá, ezekben az országok-

ban úgy vélekednek, hogy a környezet adaptálására kell a nagyobb figyelmet fordítani, ennek 

kell prioritást élvezni, nem pedig annak, hogy az állampolgárok bizonyos kategóriái esetében 

külön intézkedéseket alkalmazzanak. 
10

 Gere Ilona–Szellő János (szerk.) (2007) II. fejezet. 
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A kvótarendszer és a munkaerőpiac 

Alapvető megközelítés tehát, hogy a foglalkoztatási kvóta a megváltozott mun-

kaképességű emberek integrált foglalkoztatását segítheti elő. A megváltozott 

munkaképességűek integrációja szempontjából kulcstényezőnek tekinthető a 

befogadó munkaerőpiac biztosítása, illetve másik oldalról, ezen személyek szá-

mára a munka vonzóvá és kifizetődővé tétele. Ennek eszközei, módszerei: 

− aktív és preventív munkaerőpiaci intézkedések, ideértve a személyre sza-

bott cselekvési tervek keretében a szükségletek időben történő azonosítá-

sát, a munkakereséshez nyújtott támogatást és a képzést, illetve a munka-

erőpiactól legtávolabb lévők munkaerőpiaci integrációjának támogatásá-

hoz szükséges szociális szolgáltatások nyújtását, 

− az adó- és ellátórendszerek ösztönző és visszatartó tényezőinek folyama-

tos felülvizsgálata, ideértve az ellátások adminisztrációját és feltételrend-

szerét, illetve a magas tényleges adómértékek jelentős csökkentését – el-

sősorban az alacsony jövedelműek számára –, a szociális védelem megfe-

lelő szintű biztosítása mellett, 

− új munkahelyforrások kialakítása a magánszemélyeknek  és vállalkozások-

nak nyújtott szolgáltatásokban, különösen helyi szinten. 

Az aktív integrációra irányuló megközelítés sikeres alkalmazása a különféle 

elemek közötti együttműködésen múlik. A megfelelő jövedelemtámogatást 

munkaerőpiaci lehetőségekkel és jó minőségű szolgáltatásokhoz való könnyebb 

hozzáféréssel kell kombinálni. A társadalmi integráció és a munkaerőpiaci rész-

vétel nem válik el egymástól. Főbb szemléletei a következők: 

− A holisztikus szemlélet szerint a megváltozott munkaképességű ember 

egész személyével (személyiségével) kell foglalkozni. Beleértve az egés-

zségi és szellemi állapotát, képességeit, készségeit. Fel kell tárni a prob-

lémák okait, és az okokat kell kezelni, megszüntetni. A holisztikus szem-

lélet fontos eleme a megelőzés. 

− Az empowerment komplex, sokdimenziós tevékenységet jelölő fogalom. 

Annak a folyamatnak a megjelölésére szolgál, amelynek során a megvá l-

tozott munkaképességű személy hatni képes, önmagára hatalommal, öná l-

ló probléma megoldási képességgel rendelkezik, vagyis képessé válik ar-

ra, hogy saját életét irányítani tudja, és céljait képes legyen elérni.  

− A mainstreaming közelítésmód azt jelenti, hogy a hátrányok kezelésének 

egyik legfontosabb eszköze az egyenlő esélyű hozzáférés, a fokozottan 

személyszabott megközelítés biztosítása. Az elérhető eredmények főáram-

ba helyezésének igénye és szándéka.
11

 

A fentiek mellett a sikeres foglalkozási rehabilitáció, a nyílt foglalkoztatás 

lehetőségének biztosítása nem képzelhető el a gazdaság és az azt leképező mun-

kaerőpiac nélkül. A jól működő gazdaság biztosítani tudja azokat a feltételeket, 

amelyek szükségesek a rehabilitációs folyamatokhoz. A jól működő munkaerőpia-

cot pedig, a viszonylagos stabilitás, az átláthatóság, a tervezhetőség, a rugalmasság 

                                                        
11

 Szellő János (2011) 
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(pl. hatékony válságkezelés, válságmenedzselés), a folyamatos fejlődés, egyensúly, 

versenyképesség, termelő beruházások, infrastruktúra-fejlesztés jellemzi. 

A rehabilitációs hozzájárulás összegének változásai 

A rehabilitációs hozzájárulást megváltozott munkaképességű munkavállaló fog-

lalkoztatásával ki lehet váltani. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5%-ból 

hiányzó létszámtól függ. A munkáltatók általi befizetés éves összege a kötelező 

foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás 

mértékének a szorzataként határozható meg. A következő táblázat a rehabilitáci-

ós hozzájárulás fizetési feltételeinek alakulását mutatja 1993 és 2013 között éves 

bontásban. 
 

Adóév 
Kötelező foglalkoz-

tatási szint  

A hozzájárulás mértéke 

(Ft/év/fő) 

Fizetési mentesség 

létszámhatára  

1993 5% 2 500 30 fő 

1994 5% 5 000 30 fő 

1995 5% 6 000 30 fő 

1996 5% 7 000 30 fő 

1997 5% 8 000 20 fő 

1998 5% 11 000 20 fő 

1999 5% 20 600 20 fő 

2000 5% 24 400 20 fő 

2001 5% 27 800 20 fő 

2002 5% 31 500 20 fő 

2003 5% 37 300 20 fő 

2004 5% 117 600 20 fő 

2005 5% 131 700 20 fő 

2006 5% 139 900 20 fő 

2007 5% 152 000 20 fő 

2008 5% 164 400 20 fő 

2009 5% 177 600 20 fő 

2010 5% 964 500 20 fő 

2011 5% 964 500 20 fő 

2012 5% 964 500 25 fő 

2013 5% 964 500 25 fő 

A kvóta és a hozzájárulás változási 1993 – 2013 között Magyarországon. 

Forrás: NAV 

A táblázat adataiból kiderül, hogy 2010-ig folyamatosan, viszonylag egyen-

letesen emelkedett a hozzájárulás mértéke (kivéve 2004-et, amikor több mint 75 

százalékkal nőtt). 2010-től viszont drasztikus mértékben, közel 5,5-szörösére 

emelkedett, azóta viszont stagnál annak összege. 

Kvótarendszer–foglalkoztatás–érdekeltség 

Ahhoz, hogy egy megváltozott munkaképességű embert visszavezessük a mun-

kaerőpiacra, széleskörű társadalmi összefogás szükséges. Biztosítani kell a fizi-

kai és kommunikációs akadálymentesítést; a tanuláshoz, képzéshez való hozzá-

férést (távoktatást); egy köztes munkaerőpiac kialakítását, ahol elsajátíthatók 
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azok az ismeretek, amelyek segítségével az elsődleges munkaerőpiacon már 

hatékonyan lehet érvényesülni. Nem utolsósorban a közgondolkodást kell olyan-

formán alakítani, hogy az elfogadás-befogadás természetes és szükségszerű le-

gyen. 

A megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjának, foglalkoztatá-

sának, másfelől ezek vállalásának meghatározó eleme az érdekeltség. A társada-

lom érdeke ebben a kérdésben egyértelmű, nevezetesen, hogy – különösen az 

aktív korúak közül – minél kevesebben szoruljanak pénzbeli ellátásra; hogy 

csökkenjenek az állam eltartási terhei, növekedjen a foglalkoztatottak száma. Ha 

valamelyik ország számára a fogyatékos, egészségkárosodott emberek ellátására 

fordított kiadások növekedése gondot okoz, akkor a költségek csökkentésének és 

az általános jólét növelésének egyik legfőbb eszköze a rehabilitáció, azaz a do l-

gozók munkavégző képességének lehető legteljesebb helyreállítása és a munka-

erőpiacra való visszakerülésük elősegítése. Ezzel szemben a munkáltató és a 

munkavállaló érdekeltsége már nem ilyen egyértelmű. 

A labilis munkaerőpiacon, a foglalkoztatási lehetőségek beszűkülése mellett 

a megváltozott munkaképességű emberek sokkal inkább az alacsony, de biztos 

ellátás igénybevételére vannak ösztönözve, mint a még ma is igen kétséges ki-

menetelű rehabilitáció vállalására. További probléma, hogy míg a fejlett orszá-

gokban az ellátások túl magas színvonala miatt alacsony az érdeklődés a rehabi-

litációs foglalkoztatás iránt, addig Magyarországon az alacsony munkabérek 

miatt kicsi a különbség az elérhető munkajövedelmek és az ellátások között, s ez 

ugyancsak csökkenti a munkavállalói rehabilitációs érdekeltséget. 

A magyarországi munkaerőpiacot jelenleg erős túlkínálat jellemzi . A jól fel-

készült, rugalmas, egészséges munkaerővel szemben a ma munkát vállalni kívá-

nó megváltozott munkaképességű személyek általában alulképzettek, nem tar-

toznak a legfiatalabb korosztályba, munkavégző készségekben és képességekben 

meggyengültek és rehabilitáció hiányában ritkán felelnek meg a munkaerőpiac 

mai követelményeinek. A munkáltatókban pedig komoly előítéletek és fenntartá-

sok élnek a fogyatékos/egészségkárosodott dolgozók értékeivel szemben. A 

munkáltatók félnek a táppénz gyakori igénybevételétől (különösen amióta a cé-

geknek is kötelezettségük van a táppénzfizetésben), a speciális munkakörülmé-

nyek kényszerétől, a munkaszervezési többletfeladatoktól és nem bíznak a teljes 

értékű munkavégzésben. Vagyis kulcskérdéssé válik a munkáltatók érdekeltségé-

nek megteremtése. Több olyan tényező is van ugyanis, ami miatt vállalkozhatnak 

mégis a munkáltatók megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására: 

− Ha valamelyik szakmában, munkaterületen, régióban vagy időpontban a 

munkaerő-kínálathoz képest túlkereslet van (minden mobilizálható mun-

kaerőre szükség van). 

− Teljesen rehabilitált – a munkaterületen 100%-osan teljesíteni tudó – 

megváltozott munkaképességű személyek esetében. 

− Kötelező vagy önként vállalt társadalmi szolidaritás miatt. 

− Megfelelő állami ösztönzések, foglalkoztatási támogatás esetén.  
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Az első két motiváció a megváltozott munkaképességű személyek esetében 

ritkán érvényesül. Nagyobb arányú kereslet ma elsősorban azokat a munkakörö-

ket jellemzi, amelyek vagy igen korszerű ismereteket követelnek vagy alacsony 

bérezés mellett komoly igénybevételt támasztanak (például testi vagy készenléti 

szempontból). A fogyatékossággal, egészségkárosodással élő emberek ritkán 

tudnak eleget tenni a második elvárásnak, a hiányzó vagy részben megvalósuló 

rehabilitáció miatt pedig általában alkalmatlanok a korszerű felkészültséget 

igénylő munkakörök betöltésére.
12

 Ugyanakkor bizonyított tény és ezt számos 

kutatás
13

 is alátámasztotta, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

megfelelnek a munkahelyi kihívásoknak: 

− A megváltozott munkaképességű emberek egy része motivált, tudatos, 

felkészült munkavállaló. Új munkahelyükön szeretnék bizonyítani mire 

képesek. 

− A megváltozott munkaképességű emberek lojálisak munkahelyükhöz, 

megbecsülik, hogy van munkájuk, ritkábban váltanak munkahelyet.  

− Képzett munkaerő: az utóbbi időben a megváltozott munkaképességű 

személyek speciális igényeit figyelembe vevő képzési programok indultak 

a munkáltatói igények kiszolgálására. 

− A megváltozott munkaképességűek befogadása elősegíti, hogy a munka-

társak egymásra jobban figyeljenek, növekszik a toleráns, másságot elfo-

gadó viselkedés. Ezzel gazdagodik a szervezeti kultúra és összetartó szer-

vezeti team alakul ki. 

− Pozitív kép a cégről: az esélyegyenlőség, diszkrimináció mentesség esz-

meiségének jelenléte a cég filozófiájában elősegíti a szervezet jobb társa-

dalmi megítélését. Lehetőség nyílik különböző elismerésekre pályázni. 

(Befogadó Munkahely Díj, Akadálymentes Munkahely Díj stb.) 

− Gazdasági előnyök: a megváltozott munkaképességű emberek foglakozta-

tásával mentesül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól, támogatá-

sok vehetők igénybe, pályázatokban való részvételre nyílik lehetőség.  

− Megfelelő embert a megfelelő helyre: a munkakörelemzés következtében 

pontosabb, átgondolt lesz az elvárható teljesítmény. Az átgondolt folya-

mat-és munkakör-meghatározás lehetővé teszi, hogy a munkavállaló ké-

pességeihez legjobban igazodó munkafolyamatokat lásson el. 

A hazai kvótarendszer hatása a foglalkoztatásra 

A rehabilitációs hozzájárulás nagyarányú megemelésének hatását több felmérés 

is vizsgálta. A 2010-es II. országos benchmark felmérés
14

 azt állapította meg, 

hogy az új, emelt szintű rehabilitációs hozzájárulásról megjelenő törvény óta a 

szervezetek közel kétötödénél emelkedett a megváltozott munkaképességű sze-

mélyek aránya, ám így is a munkáltatók több mint kétharmada fizet az államnak 

                                                        
12

 Gere Ilona (2001) 
13 Például: Komáromi Róbert (szerk.) (2002); Dávid–Móricz–Szauer (2007); Scharle Ágota 

(2011) 
14 Tardos, 2011. 
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rehabilitációs hozzájárulást. A kutatás megerősítette tehát azt a korábbi várako-

zást, hogy a rehabilitációs hozzájárulás ilyen radikális emelése változást indu-

kált a munkáltatói magatartásban, és a munkáltatók a rehabilitációs hozzájárulás 

automatikus befizetése helyett megoldásokat keresnek a megváltozott munkaké-

pességű személyek szélesebb körű foglalkoztatására. 

A szervezetek elsősorban tájékozódtak a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatási lehetőségeiről, illetve a csoport foglalkoztatásához kapcsolódó 

pályázatokról. Jellemző volt az is, hogy a munkáltató felmérte, hol alkalmazha-

tók megváltozott munkaképességű személyek, valamint célzottan elkezdtek eh-

hez a csoporthoz tartozó embereket toborozni, amely tevékenységhez a vállala-

tok a megváltozott munkaképességűek civil szervezeteivel vették fel a kapcsola-

tot. A külső toborzás mellett a másik viszonylag gyakori megoldás volt, hogy a 

szervezetek házon belül felmérték alkalmazottaik egészségi állapotát annak é r-

dekében, hogy növelni tudják a nyilvántartott megváltozott munkaképességűek 

arányát. Konklúzióként leszűrhető tehát, hogy a munkáltatói szervezeteket akt i-

vizálta az új, megemelt összegű rehabilitációs hozzájárulás, bebizonyosodott, 

hogy lehet állami pénzügyi beavatkozással pozitív változásokat elérni a munká l-

tatói magatartásokban, amennyiben azok elég jelentősek. 

A Foglalkozási Rehabilitációs TudásTár legfrissebb elemzése szerint
15

 a 

2010-es pozitív hozadék után – amikor 34%-kal kevesebb megváltozott munka-

képességű személy foglalkoztatása helyett fizették be a munkaadók a rehabilitá-

ciós hozzájárulást – a 2011-es visszaesést
16

 követően 2012-ben, az előző évhez 

képest
17

 újra kevesebb pénz folyt be a költségvetésbe a rehabilitációs hozzájáru-

lás magasabb létszámú kiváltása miatt. 

2007 89 776 

2008 89 530 

2009 84 538 

2010 56 195 

2011 68 857 

2012 64 972 

A befizetett rehabilitációs hozzájárulás mértéke Magyarországon 2007-2012 (fő)
18

 

Így közvetve megállapítható, hogy 2,8%-kal nőtt a foglalkoztatott megválto-

zott munkaképességű személyek száma az előző évben. Foglalkoztatási rátájukat 

ez a növekedés 18,1%-ról 18,6%-ra emelte. Ez a kismértékű növekedés a meg-

változott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzetét és a gazdaság 

                                                        
15

 http://frtt.hu/emelkedett-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglalkoztatottsaga/ (2013. 04. 

23.) 
16 A fizetésre kötelezett kör szélesítése miatt csak statisztikai jellegű . 
17 Amikor 139.035 fő dolgozott és 18,1% volt a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatási rátája. 
18 Forrás: http://frtt.hu/emelkedett-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglalkoztatottsaga/ 

(2013.04.23.) 
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tavalyi állapotát ismerve kifejezetten jó adatnak tekinthető, a teljes népesség 

körében 1,3%-os (a közfoglalkoztatás által húzott) foglalkoztatási ráta növeke-

déstől azonban elmarad. 

A RehabJob Kft. értékelése alapján
19

 az előző évhez képest azonban 2012-

ben szinte egyáltalán nem nőtt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási 

aránya. A felmérés szerint a rehabilitációs hozzájárulás 3 évvel ezelőtti többszö-

rösére növelése már nem ösztönzi megváltozott munkaképességű dolgozók fel-

vételét. Sok cég egyszerűbbnek tartja, ha befizeti a büntetőadónak tekintett járu-

lékot, mintsem érdemben megfontolná a foglalkoztatást. Elgondolkodtató adat, 

hogy közel 65.000 lehetséges pozíció helyett inkább rehabilitációs hozzájárulást 

fizettek a cégek 2012-ben, eközben pedig munkaképes és dolgozni akaró, speciá-

lis helyzetű emberek tömegei keresnek munkát. 

Kötelező foglalkoztatás és a rehabilitációs hozzájárulás a kutatás tükrében  

Országos kutatásunkban 436 munkáltató és mintegy 60 rehabilitációs, munka-

ügyi, szociális, alternatív szolgáltatásban dolgozó, munkáltatókat képviselő 

szakértő vett részt. A kérdőíves felmérés azon munkáltatói kört célozta meg, 

amelyekre nézve kötelező érvényű a foglalkoztatási kvóta intézménye. Így a 

kutatás értelemszerűen nem terjedt ki a 25 főnél kevesebb munkavállalót fogla l-

koztató munkáltatói körre, valamint a foglalkoztatási kötelezettség alól mentesü-

lő fegyveres, illetve büntetés-végrehajtási szervekre. A résztvevő és választ adó 

munkáltatók tükrözték a nemzetgazdasági arányokat. Nagyobb részük, 77 száza-

lékuk foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalót. Az átalakult 

rendszerben szűkebb a foglalkoztatói csoport (kiesett a 20-25 fő közötti létszá-

mot foglalkoztatók köre) és szűkebb a munkavállalói csoport (2013-tól kiesik a 

súlyos mozgáskorlátozott, a súlyos hallássérült és az értelmi fogyatékos).  

Tény, hogy a válaszadók körében a rehabilitációs hozzájárulás jelentős eme-

lése nagymértékben megnövelte a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

iránti keresletet. Ezt bizonyítja az empíria során adott válasz: a munkáltatók 

34%-a létszámfelvétellel élt. 

A mélyinterjúk szerint a nyílt munkaerőpiacon működő munkáltatók többsé-

ge csak a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alóli mentesülés miatt alka lmaz a 

kötelező kvótának megfelelő létszámú megváltozott munkaképességű munkavá l-

lalót. A partikuláris érdek mellett meghatározó az is, hogy a foglalkozási rehabi-

litációs rendszer és a kötelező foglalkoztatás intézményei között nem egyértelmű 

a tagozódási kapcsolat, sőt sok esetben összemosódnak azok. Ugyanakkor a 

munkáltatók egy része nincs is tisztában a „megváltozott munkaképesség” fo-

galmával, néhányuk sajnos csak a költségtakarékosságot látja foglalkoztatásuk-

ban és munkabíró képesség szempontjából ugyanolyan munkaerőnek tekinti 

őket, mint az „egészséges” embereket, tehát egy részük sem szociális érzékeny-

                                                        
19 http://frtt.hu/rehabjob-nem-bovul-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglalkoztatasa/ 

(2013.04.22.) 
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ség, sem munkakörnyezet, munkakörülmények tekintetében nincs felkészülve 

arra, mivel is jár foglalkoztatásuk. 
 

 

1. ábra: A munkáltatók reakciója a rehabilitációs hozzájárulás 2010. évi drasz-
tikus megemelésére. Forrás: Szellő, 2013. 

Az a munkáltatói kör, amely reagált a rehabilitációs hozzájárulás emelkedé-

sére, második leggyakoribb intézkedésként a részmunkaidős foglalkoztatást je-

lölte meg a válaszokban. Ez legjellemzőbben a humán-egészségügyi szektorban 

volt jellemző, hisz az ezt választók fele ebből az ágazatból került ki. A fluktuá-

ció esetén fellépő munkaerőpótlás, illetve a munkaerő felvétele bértámogatással 

válaszok megjelölése volt harmadikként a leggyakoribb az intézkedések sorában. 

Nem elhallgatható ugyanakkor az a tény sem, mely szerint a munkaadók 30%-a 

semmilyen intézkedést nem tett, az ezt választók 68%-a a 100 fő alatti vállalko-

zások köréből kerül ki. 

A foglalkoztatás főbb akadályai között a munkáltatók nagyobb része munka-

köri problémát jelölt meg, és döntően a munkavállalói kompetenciák hiányát. A 

munkáltató szinte minden esetben konkrét munkaerő igényt szeretne kielégíteni, 

és a legtöbben úgy fogalmaztak, hogy számukra a szaktudás, és a munkakörre 

való alkalmasság az elsődleges szempont. Ugyanakkor összességében megjele-

nik a gazdasági, gazdálkodási bizonytalanság is. Mindemellett – elsősorban a 

mélyinterjúk szerint – meghatározó munkáltatói félelem az esetlegesen több 

betegeskedés, táppénz kiadás. A munkáltatók elutasító magatartását erősítheti 

tájékozatlanságuk; technológiai kötöttségeik; biztonsági követelményeik; anyagi 

megfontolások; a közvetítés és kiválasztás hiányosságai; valamint az állami sza-

bályozás anomáliái is. 

A munkaerőpiacon is érvényesül az aktuális kereslet-kínálat hatása, mely je-

lentősen befolyásolja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatá-

sát is. A munkáltatók másként viszonyulnak e célcsoporthoz, ha nagy a munka-

nélküliség és a betöltendő munkakörre nagy a kínálat, és másként, ha adott tér-

ségben, szakmában, munkakörben hiány mutatkozik. 

A munkáltatók megítélése a megváltozott munkaképességű munkavállalókról 

meglehetősen vegyes képet mutat. A kérdőíves lekérdezésben résztvevő munká l-
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tatók véleménye alapján számos pozitív minta is megjelent, ezen belül a két 

leggyakoribb válasz a munkahely iránti elkötelezettség, illetve annak elismerése 

volt, hogy a munkát kihívásnak érzik. Ez azt is jelenti, akik foglalkoztatnak 

megváltozott munkaképességű munkavállalót szemléletükben is változtak. Har-

madik helyen jelölték a gazdasági érdeket, a hozzájárulás kiváltását.  

A fókuszcsoportos és interjús vizsgálatok során is rákérdeztünk a megválto-

zott munkaképességű munkavállalók megítélésére. A bevont szakemberektől 

azonban nem azt kértük, hogy saját véleményüket mondják el, hanem azoknak a 

munkáltatóknak a véleményét tolmácsolják, akikkel a napi munkájuk során kap-

csolatban vannak. Fontos megjegyezni, hogy a felkínált válaszlehetőségek fele-

részben tartalmaztak pozitív értékelési szempontot, és felerészben fókuszáltak a 

negatív – hátráltató körülményekre. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az állí-

tások gyakorisága hogyan alakul a feltett kérdések kapcsán, a pozitív kicsengésű 

állítások zölddel vannak megjelölve. Így egyértelműen kitűnik az általános véle-

kedés negatív meghatározottsága. 
 

Állítások  Gyakoriság 

A munkát kihívásnak és nagy lehetőségnek érzik 9 

A munkát segély helyetti kényszernek gondolják 6 

Kevesebbszer váltanak munkahelyet 7 

Gyorsan feladják a munkahelyet 4 

A cég iránt lojálisak és elkötelezettek 12 

Többször betegeskednek 20 

Szabálykövetők, betartják az előírásokat 6 

Külön szabályokat igényelnek, ami nehezíti a közösségi munkát 6 

A befogadás közösségépítő erőként fejleszti a munkamorált 3 

Visszaélnek megváltozott munkaképességű helyzetükkel 4 

Készek a megújulásra, a képességeik, készségeik javítására 1 

Megelégednek helyzetükkel, nehezen fejleszthetők 19 

Integrálásukkal javul a közösségen belül az egymás iránti figyelem 4 

Érzékenyebbek munkatársaiknál, ami gátló tényező 12 

A munkáltatók általános vélekedése és a pozitív hangsúlyok összevetése a meg-

változott munkaképességű személyekről. Forrás: Szellő, 2013. 
 

Figyelemre méltó tény, hogy a pozitív és negatív vélemények gyakorisága 

földrajzi eltérést is mutatott. Az ország keleti megyéiben szinte kivétel nélkül a 

negatív attitűd volt a jellemző, míg a pozitív vélekedést tükröző válaszokat első-

sorban a nyugati, illetve az ország középső részén található megyék válaszadói 

jelölték meg. 

Kutatásunkban arra is rákérdeztünk, hogy a munkáltatók, milyen igényeket, 

elvárásokat támasztanak annak érdekében, hogy bővüljön célcsoportunk nyílt 

munkaerőpiaci részvétele. A munkaadók negyede semmilyen segítséget nem 

igényel. Azok közül, akik igényelnének valamiféle szolgáltatást vagy eszközt, 

legtöbben (21%) további adókedvezményeket, 14%-uk egyéb munkahelyteremtő 

beruházásokat, 10%-uk pedig a munkaerő-közvetítés hatékonyságának javítását 

venné szívesen. 
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Összességében az körvonalazódik, hogy a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásának bővítése döntően támogatásokkal képzelhető 

el (a munkaadók hatvan százaléka nyilatkozott így). Megfogalmazták azt is: 

célszerű lenne olyan támogatási rendszert kidolgozni, amely lehetővé tenné a 

munkaadók számára, hogy alacsony költséggel (magas támogatási intenzitás 

mellett, akár 100%-os támogatással) „kipróbálhassák” a megváltozott munkaké-

pességű munkavállalót. A szolgáltatások hiánya eltérő megítélésű, ugyanakkor 

fontosságát egyik munkáltató sem kérdőjelezte meg. 

Az empíriában résztvevő munkáltatók 20 százalékának véleménye szerint a 

kötelező foglakoztatási kvóta és hozzájárulás jelen formájában jól segíti a 

munkaerőpiaci esélyek javítást. E mellett megfogalmazták a kvótán felül fogla l-

koztatók adókedvezményének az igényét. A szakértők, munkaügyi szakemberek 

úgy gondolják, hogy a rehabilitációs hozzájárulás összege maradhatna, az alap-

létszámot azonban vissza kellene állítani 20 főre. Voltak  olyan szakértői véle-

mények is, hogy a kötelező foglalkoztatást és a hozzájárulást differenciáltan, a 

munkaerőpiaci körülményeknek megfelelően kellene meghatározni. 

A munkáltatók 56%-a tervezi a megváltozott munkaképességű munkaválla-

lók jövőbeni foglalkoztatásának bővítését. Ugyanakkor elsősorban a közigazga-

tás, az egészségügy, az oktatás területén bizonytalanság tapasztalható. 
 

Munkahelyteremtő beruházások, mentorok támogatása 63 

Foglalkoztatási rehabilitációs tanácsadás 14 

Munkahelyi szolgáltatások, mentorok támogatása 4 

Mobilitási támogatások fejlesztése 3 

Akadálymentesítás támogatása 34 

Érzékenyítő tréningek vezetők és munkatársak számára 3 

Betanítási, képzési rendszerek támogatásának biztosítása 9 

Munkakipróbálás támogatása 22 

A kiválasztás, a beilleszkedés elősegítése 11 

További adókedvezmények 93 

Rugalmasabb bérszubvenciók 29 

Munkaerő-közvetítő szervezetek információs rendszerének javítása 46 

Nem igénylünk segítséget 105 

A „mely szolgáltatás vagy aktivizáló eszköz nyújtana elsősorban segítséget a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására” kérdésre adott 

válaszok megoszlása. Forrás: Szellő, 2013. 

Összességében megállapítható, hogy a rehabilitációs kvóta és hozzájárulás 

emelésének hatása a foglalkoztatásra, anomáliái és hiátusai ellenére is lényeges.  

Becsléseink szerint 2009. évhez viszonyítva a kötelező foglalkoztatás közvetle-

nül legalább 15.000 megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaerőpiaci 

támogatás nélküli foglalkoztatását segítette elő a nyílt munkaerőpiacon. A hoz-

zájárulásból befolyt összeg közvetve biztosítja a költségvetésből adható támoga-

tást közel 40 ezer munkavállaló számára. A kutatás lényeges megállapításai 

megerősítették azt a hipotézisünket, mely szerint a különböző integrációs eszkö-

zök, szolgáltatások és a kötelező foglalkoztatás (rehabilitációs hozzájárulás) 
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közötti összhang, komplexitás megteremtésével, a jó gyakorlatok multiplikálá-

sával javulhat a munkáltatói befogadó készség, munkahelymegtartó képesség.  

Összegző következtetések 

A magyar nemzeti foglalkoztatási stratégia a teljes foglalkoztatás elérését; a 

munka minőségének javítását, a produktivitás növelését, valamint a társadalmi 

kohézió erősítését és a befogadás elősegítését határozta meg legfontosabb célja-

ként. A társadalmi kohézió erősítését különösen három kiemelt célcsoport – a 

romák, az idősebb munkavállalók és a fogyatékos/egészségkárosodott emberek – 

vonatkozásában tartják fontosnak. Ez azt is jelenti, hogy a megváltozott munka-

képességű emberek munkaerőpiaci integrációja társadalmi és gazdasági érdekké 

vált, s Magyarország foglalkoztatási szintjének emelése elképzelhetetlen az inak-

tív népesség meghatározó arányát kitevő fogyatékos népesség foglalkoztatottsá-

gának jelentős növelése nélkül. A rehabilitációs hozzájárulás kapcsán beköve t-

kezett változások jól szemléltetik azt a törekvést, amellyel a foglalkoztatáspol i-

tika próbálja „kikényszeríteni” a nyílt munkaerőpiac szereplőit a megváltozott 

munkaképességű személyek nagyobb arányú foglalkoztatására, a társadalmi 

szolidaritás hatékonyabb vállalására. 

Az érintett célcsoport nyílt munkaerőpiaci részvételének növekedéséhez 

komplex módon, holisztikus szemlélettel gondolkodva, mind a kínálati, mind a 

keresleti oldalon intézkedéseket foganatosítva kell eljárni. A megváltozott mun-

kaképességű munkanélküli csak úgy válik érdekelté a nyílt foglalkoztatásban, 

illetve a rehabilitáció vállalásában, ha a szolgáltatások érdemi elmozdulást 

eredményeznek foglalkoztathatósági szintjében, általa valódi integrációs esé-

lyekkel tud kilépni a nyílt munkaerőpiacra, ahol magasabb jövedelmet érhet el. 

Számításaink alapján közel 110.000 olyan megváltozott munkaképességű ember 

van, aki potenciális munkát keresőként megjelenik a munkaerőpiacon, és fogla l-

koztatása esetén megfelel a rehabilitációs hozzájárulás kiváltásának jogszabályi 

előírásainak. E célcsoport 60 százaléka olyan segítséget vár, hogy elhelyezked-

hessen. Felméréseink szerint a még jelenlévő diszkrimináció mellett foglalkozta-

tásuk legfőbb akadályai között a megfelelő munkakör és foglalkoztatási feltéte-

lek hiánya, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló képzettségé-

nek és kompetenciáinak hiátusai állnak. Az alacsony iskolai végzettség, képzett-

ségi hiányok mellett egyéb tényezők is nehezítik egy-egy új szakma elsajátítását, 

korábbi ismeretek fel- és továbbfejlesztését. Az elmúlt évek ellátásra koncentrá-

ló szemlélete, a hosszú távolmaradás a foglalkoztatásból, a károsodott emberek 

formális – teljesítményelvárás és elismerés nélküli – foglalkoztatása, a meglévő 

képességek leépülése mellett az önbecsülés, önértékelés devalválódásához is 

vezetett. 

Vagyis komplex rehabilitációra minden megváltozott munkaképességű em-

bernek szüksége lenne, aki legalább 3 éve inaktív, vagy aki károsodása következ-

tében eddig gyakorolt foglalkozását, a foglalkozási csoport egyéb foglalkozásait 

sem tudja gyakorolni. Nem lenne szabad azokra leszűkíteni, akik pénzellátásért 

folyamodva rehabilitálhatóaknak minősülnek, mert erre jellemzően az ötvenedik 
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életév betöltése után kerül sor, gyakran hosszabb leépülést követően. Erre a ko r-

csoportra a munkaerőpiac már egyébként sem tart igényt, az egyéb hátrányokkal 

pedig nagyon rosszak az esélyek. Az 50 év felettiek rehabilitációja más eszköz-

tárat igényelne, mint az életpálya első felében egészségkárosodott emberek.  

A megváltozott munkaképességű emberek életének egy jelentős szakaszában 

erős hangsúly helyeződik a hiányosságaikra, gyengéikre, mindazokra a ténye-

zőkre, melyek megkülönböztetik őket. Sokkal inkább ezekre a jellemzőikre kon-

centrálnak, mint a megmaradt képességeikre, értékeikre. Önértékelési problé-

mákkal küzdhetnek. A korábbi kudarcokból, negatív tapasztalatokból kiindulva 

motivációjuk csökken. A munkából való hosszú távollét idején „bezárkóznak”, 

társadalmi kapcsolataik csökkenek, kommunikációs nehézségek jelentkezhetnek.  

Az eredményes rehabilitáció pillérjének számító személyközpontú kezelés 

másfajta igényeket támaszt mind a rehabilitáció szereplői, mind a szabályozás és 

finanszírozás területén is. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szok-

ványos eszközök a munkaerőpiacon tartós vagy összetett hátránnyal bíró embe-

rek számára nem hatékonyak. Sokszor az eredmények eléréséhez igen magas 

szükségletek merülnek fel, nagy ráfordítás-igénnyel.
20

 

A megváltozott munkaképességű emberek nagy hányada halmozottan hátrá-

nyos helyzetű. Sokan igen komoly szociális problémákkal küzdenek. A Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal az új rendszerben már egyfajta komplexitásra 

törekedik azzal, hogy egy szervezeten belül próbál ezen összetett problémára 

választ adni. Az integrációs törekvések részletei azonban még nem teljesen k i-

dolgozottak. A szolgáltatási integrációban jelentős szerepe van (lehet) a munka-

ügy szervezeteknek, valamint az alternatív szolgáltatóknak. 

Mint korábban említésre került, a munkaerőpiac keresleti oldala, a munkálta-

tók érdekeltsége, befogadó magatartása nélkül az integráció nem reális esély. Az 

Európai Unió régi tagállamaiban elterjedt szemlélet a vállalati társadalmi fele-

lősségvállalás elsősorban multinacionális nagyvállalatok esetében. Ezen belül az 

esélyegyenlőség biztosítása alapvető fontosságú. Ennek előmozdításához arra 

van szükség, hogy a szervezetek vezetői személyes kapcsolatba kerüljenek az 

eddig diszkrimináció sújtotta munkavállalói rétegekkel; megbizonyosodjanak 

munkavégző képességükről és munkahelyi beilleszkedésük lehetőségéről. Nem 

mérhető, de hatalmas veszteség a társadalomnak – és az egyes vállalkozásoknak 

–, hogy ennek a munkavállalói rétegnek a munkavégző kapacitása jelenleg java-

részt kihasználatlan. 

A munkáltatók érdekeltsége elsősorban a támogatások, szolgáltatások és a 

megfelelő, naprakész információk oldaláról erősíthető. Kutatások sora igazolja, 

hogy a megváltozott munkaképességű emberek egyéni szükségletük szerinti 

felkészítés után, a megfelelő munkahelyen jó munkaerővé válnak. S bár nem 

vitatható a munkáltatók előítéletessége e célcsoporttal szemben, a tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a ledolgozott idő arányában növekszik elfogadásuk. Ebből 

                                                        
20

 Gere–Dávid–Kovács–Nagyné–Szellő (2009) 
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adódóan a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához vezető út 

első legfontosabb lépése maga a foglalkoztatási tapasztalat megszerzése, amihez 

aprólékosan megtervezett, a munkáltatók, és a potenciális munkavállalók érdeke-

it szem előtt tartó módon lehet eljutni a munkaügyi kirendeltségek, illetve külső 

szolgáltatók együttműködésével. Eredményesebb és nagyobb lehetne a célcso-

port foglalkoztatása, ha a munkáltatók igénybe veszik azokat a szolgáltatásokat, 

amelyeket az alternatív civil szolgáltatók biztosítani tudnak. E szolgáltatások 

meghatározója a széleskörű munkáltatói partnerség. 

Az is igazolható ugyanakkor, hogy a munkaerőpiaci szereplők és a foglalkoz-

tatók együttműködését elsősorban a munkaerő-kereslet és kínálat összhangja gene-

rálhatja, a szolidaritás kevésbé. Olyan eszközöket kell tehát bevezetni a támogatá-

sok és a szolgáltatások körébe, amelyek erre az érdekközösségre épülnek.
21

 

A célcsoport foglalkoztatását, a foglalkoztatások bővítését elősegíthetné, ha 

erőteljesebb támogatási szándék valósulna meg a rehabilitációs munkahelyte-

remtő beruházások területén. Új munkahelyek nélkül lényeges bővüléssel azon-

ban nem lehet számolni. 

A szolgáltatási rendszer fejlesztésére 2013-tól indult
22

 a „Rehabilitáció – Ér-

ték – Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci 

helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatás-

fejlesztési modellprogram.” A tervek alapján egy országos szintű, megyei terüle-

ti elven működő munkaerőpiaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat segítené 

a munkavállalókat, munkáltatókat a foglalkozási rehabilitáció során.  

Fontos lenne, hogy azok a munkáltatók, akik foglalkoztatási sajátosságaik 

(nehéz fizikai munka, balesetveszélyes munka, egészségkárosodási kockázatot 

tartalmazó munka, különleges felkészültséget igénylő munka  stb.) alapján – 

nem, vagy aránytalanul csak nagy nehézségek árán tudnának megváltozott mun-

kaképességű munkavállalót alkalmazni, foglalkoztatási kötelezettségüket, meg-

változott munkaképességű dolgozókat jelentős, a foglalkoztatási kvóta feletti 

számban alkalmazó vállalkozások számára adott alvállalkozói megrendelésekkel, 

részben, vagy egészben válthassák ki. 

Tartós foglalkoztatásra azonban csak gazdasági konjunktúra esetén van lehe-

tőség. Állami szankció (ilyen a kvóta) átmenetileg javíthat a munkáltatók fogla l-

koztatási hajlandóságán, de ha a gazdasági társaságok nem növekednek, új mun-

kahelyet nem hoznak létre, ahová felvehetnének megváltozott munkaképességű 

embert, akkor az esélyek jelentősen csökkennek. 

A befogadói magatartás hiánya, a diszkrimináció jelenléte még eléggé érez-

hető a munkáltatói attitűdökben. Ugyanakkor előtérbe kerülnek olyan megnyi l-

vánulások, amelyek magukban hordozzák az empátiát, a befogadást. A sikeres 

integráció érdekében – meglátásunk szerint – még nagyobb hangsúlyt kell he-

lyezni a munkaadói fogadókészség növelésére, a befogadó kultúra létrehozására, 

                                                        
21 Uo. 
22 TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú 
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amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelő tájékoztatás, információnyújtás, valamint 

az érzékenyítés. 
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