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A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által  

megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtható 

TÁMOGATHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  

 

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) a megváltozott munkaké-

pességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Mmr.) rendelkezéseinek megfelelően az NSZI által üzemeltetett elektroni-

kus felületen a tárgyévben közzéteszi a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek és a rehabili-

tációs szolgáltatást kérő személyek (a továbbiakban együtt: rehabilitációs szolgáltatásban részesülő 

személyek) számára támogatható képzések és szolgáltatások körét. Ezzel kapcsolatban az NSZI az 

alábbiakról tájékoztatja az érdeklődőket: 

 

Támogatható képzések 

A rendelkezésre álló források, a bejelentett munkaerő-igények, a munkaerőpiaci előrejelzések, vala-

mint az ügyfelek képességei, foglalkoztatási helyzete és várható elhelyezkedési lehetőségei alapján 

az Mmr. 21/I. § (1) bekezdésének, valamint a 21/K. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározás-

ra került a 2023. évben támogatható képzések köre, amelyhez az NSZI a rehabilitációs szolgáltatás-

ban részesülő személyeknek képzési célú támogatást nyújthat.   

 

A rendelkezésre álló források, a bejelentett munkaerő-igények, a munkaerőpiaci előrejelzések, vala-

mint a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személyek képességei, foglalkoztatási helyzete és 

várható elhelyezkedési lehetőségei alapján az NSZI az Mmr. 21/J. § (1) bekezdés b) pontjában rög-

zített, a munkaadónál már foglalkoztatásban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók kép-

zéséhez a 2023. évben képzési célú támogatást biztosíthat. 

 

2023. évben támogatható képzés megnevezése 

 

 Rehabilitációs mentor képzés 

A képzés időtartama: 80 óra 

A képzés típusa: ismeretátadó és készségfejlesztő képzési program 

Megélhetést biztosító támogatás és útiköltség térítés igénybevétele lehetséges 

 

Támogatható szolgáltatások és az igénybevétel feltételei 

Az Mmr. 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkezésre álló források és a támogatásra 

jogosultak foglalkozási rehabilitációs igényei – így különösen a tartós munkaerőpiaci visszailleszke-

déshez szükséges foglalkozási rehabilitációs fejlesztések, támogatások és az egyéni foglalkozási 

rehabilitációs tervekben meghatározott rehabilitációs szolgáltatások – alapján meghatározásra került 
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a 2023. évben a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személyek számára támogatható foglalko-

zási rehabilitációs szolgáltatások köre és a szolgáltatások igénybevételének különböző feltételei.  

A 2023. évben rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személyek minél hamarabb megvalósuló, 

nagy létszámú, tartós elhelyezkedése érdekében az alábbi munkaerőpiaci eredményekre vonatkozó 

elvárások mellett nyújtható támogatás a megváltozott munkaképességű programrésztvevők számá-

ra. 

Támogatott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás 
Foglalkoztatásra irányuló el-

várás
1
  

Foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás Nem megállapítható 

Foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás Nem megállapítható 

Foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás Nem megállapítható 

Foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás Nem megállapítható 

Foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás Nem megállapítható 

Foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning Nem megállapítható 

Képzésre történő fejlesztő felkészítés Nem megállapítható 

Foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás Nem megállapítható 

Foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés Megállapítható 

 

A támogatások igénybevételének feltételei  

A támogatások alanyai olyan megváltozott munkaképességű személyek, akik egy adott foglalkoztatói 

környezet jellegzetességeit, a megváltozott munkaképességű munkavállalók speciális szociokulturális 

jellemzőit és szükségleteit felmérve képesek a tartós és harmonikus munkaerőpiaci integráció elősegí-

tésére. 

A képzésben kizárólag az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt Felhívás szerinti ügyfélköre vehet részt, 

tehát olyan személyek, akik megfelelnek az alábbiaknak: 

a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény) 22. § a)-d) pontja alapján megváltozott munkaképességű sze-

mély, vagy a 38/C. § (1) pontja alapján részére rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás került 

továbbfolyósításra, vagy a 2011. évi CXCI. törvény 19. § (1 a) pontja alapján rokkantsági ellá-

tásban részesül. 

b) és az I. fokú rehabilitációs hatóság nyilvántartásában, mint együttműködő, rehabilitációs szol-

gáltatást kérők szerepelnek. 

c) bejelentett állandó lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye a konvergencia régiókban van. 

                                           
1
 a teljes szolgáltatási díj kifizetéséhez  
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Az ügyfél az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” 

elnevezésű, az NSZI által működtetett projektben aláírt együttműködési megállapodás alapján már 

bevonásra került, hatályos együttműködési megállapodással rendelkezik. 

 

A projektről bővebb információ érhető el az NSZI által üzemeltetett elektronikus honlapon és a Szociá-

lis Ágazati Portálon. 

 

Kelt: Budapest, 2023. január 

Slachta Margit Nemzeti  Szociálpolitikai Intézet 

 


