Mit kell tudni a rehabilitációs hozzájárulásról?
Kinek kell fizetnie és mennyit?
A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának
elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi
létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). (2011.évi
CXCI.törvény 23–24., 38 § (a továbbiakban: Mmtv.)
A 2011.december 31-ig az Flt. 41/A § -ban meghatározott foglalkoztatási kötelezettséget 2012.
január 1-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI.tv (továbbiakban: Mmtv) 22–24, átmeneti szabályait a 38
§ szabályozza. (Figyelem! A 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről 59. §(9) bekezdésében még az idő közben hatályon kívül helyezett Flt 41/A
§-ban szabályozott kötelezettségre utal, azonban a kötelezettséget az Mmtv 23.§ (5)
bekezdése tartalmazza).

A kötelezettség kiterjed a nemzetgazdaság valamennyi szektorára, kivétel
−

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
törvény hatálya alá tartozó fegyveres szerv, valamint

−

a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak
kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet.

A munkaadó létszámának megállapítása során egyes munkavállalói csoportokat figyelmen
kívül kell hagyni. Ezek:
− a közfoglalkoztatási jogviszonyban,valamint a közfoglalkoztatásról szóló
kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban
foglalkoztatott
személyeket,
− az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott
munkavállalót,
− a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalók, ideértve az
önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalókat is, és
− a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál történő
átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót.
Azokat a munkavállalókat, akiknek foglalkoztatása az Mt. 106. § szerinti kirendelés továbbá
az Mt. 193/C § a) pontjában meghatározott munkaerő-kölcsönzés keretében történik, 2011.
január 1-jét követően a létszámszámítás során az általános szabályok szerint kell figyelembe
venni (munkaerő-kölcsönzés esetén a munkavállalót a kölcsönbe adó szervezet létszámában
kell számításba venni)!
A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, illetve a rehabilitációs hozzájárulást az átlagos
statisztikai állományi létszám általános szabályai szerint kell kiszámítani.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával ki lehet váltani a
rehabilitációs hozzájárulást. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5%-ból hiányzó
létszámtól függ.
A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010. január 1-jétől 964 500 Ft/év, a 2012 évi központi
költségvetésről szóló törvény .2012. január 1-jét követően változatlan, 964 500 Ft/év
összegben határozza meg rehabilitációs hozzájárulás mértékét.
Ki számít megváltozott munkaképességűnek a kvóta teljesítése szempontjából? (Mmtv
22.§)
a)akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60
százalékos vagy kisebb mértékű
b) aki legalább 40% egészségkárosodással rendelkezik
c) akinek a munkaképesség csökkenése legalább 50 % az erről szóló szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt,
vagy aki fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül.
A 2012-ben újonnan súlyos hallássérültnek, értelmi fogyatékosnak, valamint súlyos
mozgáskorlátozottnak minősülő személy csak akkor tekinthető a foglalkoztatási
kötelezettség tekintetében megváltozott munkaképességűnek, ha fenti igazolások
valamelyikével rendelkezik.

A kvóta teljesítésének 2012 évi átmeneti szabályait tartalmazza az Mmtv 38.§
Eszerint a 23-25.§ alkalmazásában, azaz a foglalkoztatási kötelezettség és az akkreditált
munkáltatók pályázati keretben elnyert költségvetési támogatásai keretében
a) a 33. § szerinti felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján
hozott jogerős döntést követő harmadik hónap első napjáig,
b) az a) pont alá nem tartozó személyek esetében 2012. december 31-éig
megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt is, aki 2011.
december 31-én a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény 42. és 42/B. §-a szerint megváltozott munkaképességű munkavállalónak
minősült vagy foglalkoztatása alapján a munkáltató 2011 decemberében megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban
részesült.
Fontos! Erre a minősítésre jogot adó igazolás hatályán belül van lehetőség!

Lehet-e a foglalkoztatási kötelezettséget támogatott munkavállaló foglalkoztatásával
teljesíteni? [177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet 4.§ (1) c]
Az rendelet alapján költségvetési bértámogatás a kvóta teljesítéséig nem állapítható meg, ezt
meghaladó létszám foglalkoztatása esetén azonban a támogatott dolgozók is a későbbi
foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során figyelembe vehetők.
Annak azonban nincs akadálya, hogy a foglalkoztatási kötelezettséget a munkáltató
álláskereső, inaktív, rehabilitációs ellátásban részesülő, a feltételeknek megfelelő
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával teljesítse, és beilleszkedésük
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elősegítésére az illető munkaerő-piaci helyzete függvényében támogatásban,
járulékkedvezményben részesüljön.
(A munkavállaló figyelembe vételét nem befolyásolja, hogy rokkantsági ellátásban vagy más
egészségi állapottal összefüggő ellátásban részesül).

Hogyan kell megállapítani és megfizetni a rehabilitációs hozzájárulást? (Mmtv 24.§)
A kvóta teljesítése, illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási
kötelezettségben figyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos
statisztikai állományi létszámának összevetéséből határozható meg. Létszámon a - Központi
Statisztikai Hivatal 3/2010.(IV. 2,) KSH közleménnyel közzétett munkaügy-statisztikai
adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti - tárgyévi átlagos statisztikai
állományi létszámot kell érteni. A statisztikai állományi létszám számítása során 1 tizedes
jegypontossággal kell meghatározni. (Mmtv 23.§ (4) Az átlagolást a tényleges létszám alapján
kell elvégezni, vagyis a részmunkaidőben foglalkoztatott személyt egész főnek kell tekinteni,
arányosítást végezni nem lehet és nem is kell.
A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg,
és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára (Mmtv 24.§(1).
Az adófizetésről, a rehabilitációs hozzájárulás Mmtv. által nem szabályozott kérdéseiről az
adózás rendjéről szóló 1993. évi XCII. Törvény (Art) rendelkezik,
A rehabilitációs hozzájárulást érintő 2012 évi változásokat a csatolt tábla mutatja be.
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