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

A megváltozott munkaképességű személyek célcsoport-jellemzőinek általános jellegű, 
munkaerő-piaci szempontú releváns sajátosságai a következők:

egészségkárosodás következtében a megmaradt képességek szintje alapján csökkent 
munkavállalási esélyek,

tartós munkaerő-piaci távollét és alacsony iskolai végzettség miatti alacsony 
foglalkoztathatóság,

általában magasabb életkor, mobilitási nehézségek,
tanulási, önfejlesztési motívumok alacsony szintje,
társadalmi kirekesztődés, izoláció, beilleszkedési képességek leépülése,
magas fokú betegségtudat,
fizikai és pszichés terhelhetőség határai ismeretének hiánya vagy alulbecsülése,
önértékelés, önbizalom alacsony szintje, eltartottság, tehetetlenség, kiszolgáltatottság 

érzése,
magas szintű munkavállalói reszocializációs szükséglet (pl.: átstrukturált napirend)



Foglalkoztatási támogatások:
Költségvetési forrás: 

Akkreditáció és támogatás (rehab kártyán kívül)
11. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési támogatásokról

Korábbi havi támogatás/fő/hó: 93.333 Ft.

jelenleg 107333 Ft/fő/hó (100 %)

Uniós támogatás:
EFOP-1.1.1-15 (VEKOP-7.1.3-15-2016-00001) – „Megváltozott munkaképességű

emberek támogatása kiemelt projekt”
Különbség a területi lefedettségben van:

EFOP Konvergencia régiók
VEKOP Budapest, Pest megye



EFOP-1.1.1-15
Célja: a projekt elsődleges célja a 
megváltozott munkaképességű
személyek nyílt munkaerő-piaci

integrációjának és foglalkoztatásának 
elősegítése és képzettségi szintjének 
növelése foglalkozási

rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával 
és munkaerő-piaci aktív eszközök 
alkalmazásával.

Továbbá a projekt célja a munkaadók 
szemléletének formálása a megváltozott 
munkaképességű

személyek foglalkoztatása érdekében.

Ha a Támogatott foglalkoztatás 8 hónapra kerül megállapításra

1. 
hónap

2. 
hónap

3. 
hónap

4. 
hónap

5. 
hónap

6. 
hónap

7. 
hónap

8. 
hónap

100%-os támogatási intenzitás 70%-os támogatási intenzitás

A támogatott foglalkoztatás támogatás időtartama: 
minimum 6 maximum 9 hónap:
1. Első szakasz (100% intenzitás), maximális időtartama: 
4,5 hónap (50%)
2. Második szakasz (70% intenzitás), maximális 
időtartama: 4,5 hónap (50%)



MEMFO NONPROFIT KFT 

• 1998-ban alakult, jelenleg 270 fő

alkalmazott,

• Autóipari kábelköteg gyártás, egyéb 

csomagolás

• 2012-ig 95%-ban megváltozott 

munkaképességű/fogyatékkal élők 

munkahelyi integrációja a cél,

• Ma 32% a fogyatékkal élők aránya a 

foglalkoztatásban.



PROGRAM, AHOL A FOGYATÉKKAL ÉLŐ
OKTATJA AZ EGÉSZSÉGES 

MUNKAVÁLLALÓT :

http://www.youtube.com/watch?v=CmfKZrEyZKQ


