Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály

TÁJÉKOZTATÓ – REHABILITÁCIÓS KÁRTYÁT IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

A Tájékoztató célja: hogy a megváltozott munkaképességű személyek információt kapjanak arról,
hogy közülük kik jogosultak rehabilitációs kártya kiváltására, milyen adatokkal kell a kérelmet
benyújtani, illetve milyen kedvezménnyel segíti elő a rehabilitációs kártya az elhelyezkedésüket.
Kik jogosultak Rehabilitációs kártyára?
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a
családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 16/A §-a alapján:
Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult,
a) aki a rehabilitációs hatóság által végzett hatályos komplex minősítés szerint a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában, vagy b) pont ba) vagy bb) alpontjában foglalt minősítési
kategóriába tartozik. (B1, C1, B2, C2)
(b) Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki 2011. december 31-én III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült.
Hol kell igényelni a Rehabilitációs kártyát és hogyan?
A Rehabilitációs kártyát a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal Rehabilitációs
Ellátási és Szakértői Főosztályánál lehet igényelni.
A Fővárosban és Pest megyében lakó/tartózkodási hellyel rendelkezők esetén:
-

levélben a 1590 Budapest, Pf. 155 címre kell küldeni, vagy
személyesen intézni a 1035 Budapest Váradi u.15. sz. alatti ügyfélszolgálaton, vagy
a rehabilitációs ügyintézés helyszínén, vagy
elektronikus úton: budapest@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címre küldeni.

Rehabilitációs kártya igényelhető a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg az Adatlapon, vagy a hatósági bizonyítvány kérelemmel, illetve önálló
rehabilitációs kártya kérelemként. (a hivatkozott kérelmek megtalálhatóak: Nyomtatványok alatt). A
kérelemben meg kell jelölni a kérelmező személyazonosító adatait, az adóazonosító jelét, és ha
munkaviszonyban áll, a munkáltató nevét, adószámát, székhelyét/telephelyét.
Hogyan történik a jogosultság megállapítása?
Amennyiben az igénylő rendelkezik érvényes komplex minősítési bizottsági véleménnyel, annak
alapján történik a jogosultsági igény elbírálása.
Amennyiben érvényes komplex minősítési bizottsági véleménnyel nem rendelkezik, a rehabilitációs
hatóság kezdeményezi a komplex minősítés elvégzését.
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Ki adja ki a Rehabilitációs kártyát?
A Nemzeti Adó és Vámhivatal a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatása alapján állítja ki a
Rehabilitációs kártyát.
A kártyára jogosult bejelentési kötelezettségei
A kártyára jogosult köteles a rehabilitációs hatóságnál bejelenteni, ha
- az adataiban változás történik (pl. névváltozás),
- haladéktalanul (3 napon belül), ha a kártya megsemmisült, elveszett, vagy jogtalanul
eltulajdonították, vagy megrongálódott. Ilyen esetben a cserekártya igénylésekor a kártya
megsemmisüléséről, elvesztéséről vagy jogtalan eltulajdonításáról, megrongálódásáról a
Rehabilitációs kártyára jogosult személy nyilatkozatot tesz.
Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnése
A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a jogosultsági feltételek már nem állnak
fenn. Ebben az esetben a kártya visszavonásra kerül.
-

amennyiben a kártya felhasználásra került, úgy az állami adóhatóság kérésére kell a NAV
felé megküldeni,
ha az igényjogosult nem használta fel a kártyát, azt a rehabilitációs hatóságnak kell
visszaszolgáltatni.

Milyen kedvezményeket vehet igénybe a munkáltató a Rehabilitációs kártyával rendelkezők
után?
A munkaadó - az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű
személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő
számított adóból - adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény az adó alapjának megállapításánál
figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó)
munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott
(22%) adómérték szerinti része.
A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után
egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát
letétben tartotta.
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