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1. Bevezetés
A Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály (a továbbiakban: Osztály) a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság) Szervezeti és
Működési Szabályzata alapján beszámolót készít a fejlesztő foglalkoztatás
tekintetében. Ezen szakmai elemzés főként a 2020. évre vonatkozóan mutatja be a
fejlesztő foglalkoztatás megvalósításával kapcsolatos feladatokat, tevékenységeket,
adatokat a fenntartott intézmények vonatkozásában.
Magyarország Alaptörvénye értelmében mindenkinek joga van a munka és a
foglalkozás szabad megválasztásához. Ez alól nem képeznek kivételt a bentlakásos
intézményben élő személyek sem. A munka, a tevékenység végzése – legyen az
fejlesztő foglalkoztatás, akkreditált foglalkoztatás, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás
– nem kizárólag a jövedelem megszerzésére irányul, a társadalmi és közösségi
integráció egyik fontos eleme, a mentális egészséget is, adott esetben a rehabilitációt
is támogatja.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a
fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, illetve
rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának,
fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás
biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a
rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, aki 16. életévét betöltötte, más
kereső tevékenységet nem végez, és intézményi jogviszonya alapján közösségi
alapellátást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményi ellátást, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, rehabilitációs
intézményi ellátást, lakóotthoni ellátást vagy támogatott lakhatást vesz igénybe. A
fejlesztő foglalkoztatás a Munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szerinti
határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban (a továbbiakban:
Szt. szerinti jogviszony) történik.
Az előző évhez hasonlóan a Főigazgatóság fenntartása alatt 56 intézmény biztosított
fejlesztő foglalkoztatást, az ország minden megyéjét lefedően.
Pénzügyi tekintetben a 2020. évben Főigazgatóság fenntartásában lévő fejlesztő
foglalkoztatás lehetőségét biztosító intézmények 3 120 951 000 Ft fejlesztő
foglalkoztatási alapösszeggel rendelkeztek. A tárgyévi minimálbér növekedése okán
költségvetési kompenzáció került megállapításra 171 700 000 Ft összegben, így az
éves támogatási keretösszeg 3 292 651 000 Ft-ra emelkedett. Az egy feladatmutatóra
jutó fajlagos támogatás összege 949 Ft-ról 1 001 Ft-ra változott. Az intézmények
költségvetésének bázisába építve, 1/12-ed részenként kerül folyósításra az adott éves
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fejlesztő foglalkoztatási támogatás összeg. A támogatás az intézmény számlájára
érkezik, de nem különül el szervesen az egyéb tételektől, azonban célhoz kötötten
kerülhet csak felhasználásra.
Az Mt. alapján foglalkoztatott személyek számára kötelező minimálisan megállapított
órabért megadni, amely 2020-ban 926 forint volt (az Mt. szerinti foglalkoztatottak
havibérben állnak foglalkoztatásban), ezzel szemben a fejlesztési jogviszonyban
foglalkoztatottak számára 470 forintos óradíj fizetése a kötelező1. Az 1001 forintnyi
feladatmutatóból nem kizárólag a foglalkoztatott bére és a járulékok kerülnek
kifizetésre, hanem a segítő(k) bére, a foglalkoztató helyiség költségei, az anyag
költségek, és a tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése és karbantartása is.
A különböző foglalkoztatási helyszíneken nagyon eltérő, hogy milyen egyéb költségek
merülnek fel a foglalkoztatás során, továbbá az is, hogy milyen jogviszonyban történik
a foglalkoztatás, és milyen óraszámban. A foglalkoztatásba bevont személyek számán
kívül érdemes vizsgálni, hogy hány órában történik a foglalkoztatás, továbbá hogy
van-e differenciálás a bérek tekintetében.
2020-ban a fenntartott intézmények működését, így az ott megvalósuló fejlesztő
foglalkoztatást is nagyban befolyásolta és meghatározta a COVID-19 járvány, és a
pandémia okozta kihívások. Ennek ellenére a szakmai elemzésben olvasható adatok
is alátámasztják, hogy sikeres évet zártak a fejlesztő foglalkoztatást biztosító
intézmények, a megállapított feladatmutatók teljesítésre kerültek, a
veszélyhelyzetre minden foglalkoztató igyekezett a legjobban reagálni, amit az is
bizonyít, hogy átlagosan a foglalkoztatottak 3-5%-a esett ki teljesen a foglalkoztatásból.
A következőkben röviden bemutatásra kerülnek a Főigazgatóság szakmai
koordinációs feladatai, azt követően pedig a beszámolókban rögzített adatok
bemutatására és elemzésére kerül sor.

1

Az Szt. alapján a fejlesztési foglalkoztatási óradíj a minimálbér 30%-ánál nem lehet kisebb, azonban
egy főigazgatói utasítás alapján a minimum összeg 470 forintban lett meghatározva, a foglalkoztatottak
érdekeit szem előtt tartva.
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2. A Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály főbb tevékenységei
Az Osztály elsősorban a Főigazgatóság által fenntartott, fejlesztő foglalkoztatást
biztosító intézmények szakmai koordinációját látja el. Az Osztály ellenőrzi és segíti
az állami fenntartásban működő fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények
szakmai tevékenységét; közreműködik a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásával
kapcsolatos feladatok ellátásában, a forrás jogszerű felhasználásában. A Szociális
Integrált Adatkezelő Rendszer (a továbbiakban: SZIA rendszer) alapján nyilvántartást
vezet a fejlesztő foglalkoztatást biztosító, a Főigazgatóság által fenntartott
intézmények foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról,
amelynek adataiból elemzést készít. Az Osztály által készített beszámolók
tájékoztatást és információt nyújtanak a szakmai irányító szerv részére, ezáltal
elősegítik a foglalkoztatáspolitika és a szakmafejlesztési területre irányuló stratégiai
döntéshozatalt. A szolgáltatásfejlesztés és a hatékony kommunikáció érdekében
feltérképezi, megszervezi és lebonyolítja a szakterülethez kapcsolódó szakmai
képzések, tréningek, tematikus munkacsoportok körét a fenntartott intézmények
vonatkozásában; előkészíti, szervezi és koordinálja a Főigazgatóság intézményei által
végzett fejlesztő foglalkoztatásban előállított termékek vásárait, valamint képviseli a
fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények szakmai érdekeit. A kialakult pandémiás
helyzet nem csak az intézményeket, de az Osztály által tervezett tevékenységeket is
érintette, több feladat esetében szükség volt a veszélyhelyzethez történő adaptálódás.
3. A Főigazgatóság által fenntartott, fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények
megoszlása
A Főigazgatóság által fenntartott, fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények
tekintetében megállapítható, hogy túlnyomórészt községekben, kisebb városokban
történik a foglalkoztatás.
településtípus

db

%-os megoszlás

főváros

2

3,4

község

25

47,4

8

13,6

21

35,6

56

100,00%

megyeszékhely,
megyei jogú város
város
összesen

1. táblázat: Főigazgatóság által fenntartott, 2020. december 31-ei állapot szerint fejlesztő
foglalkoztatást biztosító intézmények településtípus szerinti megoszlása
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A bentlakásos intézmények elhelyezkedése az esetek többségében nem ideális
munkaerő-piaci és integrációs szempontból, a foglalkozási rehabilitációt ezen
tényező is nagyban befolyásolja. Az intézményi férőhely kiváltási programok
megvalósulásával a következő években ez a jelenleg fennálló adottság vélhetően
pozitív irányba fog elmozdulni az integráció tekintetében, amely kihatással lesz a
foglalkoztatásra is.
A 2. számú táblázatban az intézmények megyei és telephelyi megoszlása kerül
bemutatásra. Az intézményi integrációs folyamatok következtében eltérések
mutatkoznak a telephelyek száma és a telephelyek egymástól való távolsága, a
nyújtott szolgáltatások tekintetében is. Az 56 intézmény összesen 159 helyszínen
biztosította 2020-ban a foglalkoztatást.
A székhelyek és telephelyek között a foglalkoztatott személyek nehézségeinek,
egészségi állapotának a megoszlása, a bevontak életkora, a területi adottságok, a
tevékenységi körök mind eltérőek, így kijelenthetjük, hogy ahány helyszín, annyiféle
foglalkoztatás történik a gyakorlatban, így nehéz az egymáshoz történő hasonlítás
akár intézményi szinten is.
2020-ban minden megyében volt fejlesztő foglalkoztatás, 13-nál is több helyszínen
Bács-Kiskun, Somogy, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében.
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megyék

székhely
(db)

Bács-Kiskun
Baranya
Békés

4
2
5

Borsod-Abaúj-Zemplén

4

Budapest

2

Csongrád-Csanád

4

Fejér

2

Győr-Moson-Sopron

2

Hajdú-Bihar

3

Heves

3

Jász-Nagykun-Szolnok

6

Komárom-Esztergom

2

Nógrád
Pest
Somogy

1
2
4

intézmény telephely (db)

13
2
8
4

7,14

3
8

3,57

4
2

3,57

11
1
1
1
0
5
11
11

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3

országos %-os
megoszlás
székhely
tekintetében
7,14
3,57
8,93

7,14

3,57
5,36
5,36
10,71
3,57
1,79
3,57
7,14
5,36

6
Tolna
1
1,79
1
Vas
3
5,36
5
Veszprém
1
1,79
6
Zala
2
3,57
103
összesen
56
100%
2. táblázat: Főigazgatóság által fenntartott, 2020. december 31-ei állapot szerint fejlesztő
foglalkoztatást biztosító intézmények megyei bontásban
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4. A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személyekkel kapcsolatos adatok
A 2020-as év tekintetében hasonló arányok figyelhetőek meg a fejlesztő
foglalkoztatásban résztvevők intézményi jogviszonyában, mint a 2019-es év
vonatkozásában. Az intézményi férőhely-kiváltás a Főigazgatóság által fenntartott
intézményeket is érinti, jelenleg 108 olyan személy van, aki fejlesztő foglalkoztatott és
igénybe veszi a támogatott lakhatást.

1. ábra: A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők intézményi jogviszony szerinti megoszlása,
2020 (%) (N = átlag 3405 fő)
A foglalkoztatottak 70,7%-a (2408 fő) ápolást- gondozást igénylő ellátásban részesült,
közel 15%-a (504 fő) lakóotthoni jogviszonnyal rendelkezett, míg 8,6%-uk (293 fő)
rehabilitációs intézmény lakói voltak. A több mint 70%-os adat is visszatükrözi, hogy
az intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatásba bevontak nagy részben az
intézményen belül tartósan élő személyek teszik ki.
A foglalkoztatottak kis aránya rendelkezett csak támogatott lakhatás jogviszonnyal
(108 fő), valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ellátottjainak csupán
0,6%-a (21 fő) vett részt fejlesztő foglalkoztatásban 2020-ban.
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2. ábra: Fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személyek ellátási kategória szerinti átlag
megoszlása 2020. évben (N= átlag 3.402 fő)
A fogyatékossággal élő személyek aránya évről évre magas százalékban (63,4%) fordul
elő a fejlesztő foglalkoztatás tekintetében. Az elmúlt évek adatai alapján elmondható,
hogy ennek a célcsoportnak van a legnagyobb szüksége arra, hogy az egyéni testi,
szellemi képességeit és a munkavégzéssel összefüggő készségeit helyreállítsák,
megőrizzék, fejlesszék, valamint az önálló munkavégzésre történő felkészítéssel
fejlesszék, jellemzően az Szt. szerinti jogviszony keretében. Az Mt. szerinti
foglalkoztatási forma esetében azok a személyek, akik fogyatékossági támogatásban
vagy vakok személyi járadékában részesülnek, illetve rendelkeznek hatályos komplex
minősítéssel és minimum 4 órás munkaviszonyban vannak foglalkoztatva,
rehabilitációs
hozzájárulás
szempontjából
beszámíthatóak
a
kötelező
foglalkoztatottsági szintbe.
A fejlesztő foglalkoztatásban részvevő személyek kb. 27%-a rendelkezik komplex
minősítéssel, a minősítési kategória szerinti megoszlás a következő:
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3. ábra: A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők komplex rehabilitációs minősítés szerinti
megoszlása, 2020 (%) (N = átlag 883 fő)
A 2020-as évben fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők komplex rehabilitációs
minősítésének2 megoszlása alapján elmondható, hogy a foglalkoztatottak több mint
50%-a (468 fő) C2 minősítésű kategóriába sorolható (31-50% közötti egészségi állapot,
egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a
komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb
körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt).
A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő foglalkoztatottak közel 30%-a (265 fő) a D
kategóriába (1-30% közötti egészségi állapot, kizárólag folyamatos támogatással
foglalkoztatható) sorolható a komplex rehabilitációs minősítés szerint. A
foglalkoztatottak 4,5%-a (39 fő) E minősítésű kategóriába sorolható, az ő egészségi
állapotuk 1-30% között van és önellátásra nem vagy csak segítséggel képesek.
A fentiek alapján elmondható, hogy a komplex minősítéssel rendelkező
foglalkoztatottak 87,5%-ának (772 fő) nyílt munkaerő piacra történő integrálása
kevésbé tud megvalósulni a személyek egészségi állapota illetve a rehabilitációt
befolyásoló körülményei okán. Továbbá a foglalkoztattak csupán 12,5%-a (111 fő)
tartozik azokba a minősítés kategóriákba (B1, B2, C1), ahol az egészségi állapot illetve
2

A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2)
bekezdése alapján.
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a rehabilitációt befolyásoló tényezők inkább lehetővé teszik a foglalkoztatás
rehabilitációját és a fejlesztő foglalkoztatás célját, a nyílt munkaerő-piacra történő
integrációt. A komplex minősítéssel rendelkező személyek nyílt munkaerő-piacra
történő integrációját számos pénzügyi ösztönzők által igyekszik a jogalkotó
elősegíteni. Ilyen pénzügyi ösztönzőként hathat a rehabilitációs hozzájárulás, melyet
a 2011. évi CXCI. törvény szabályoz 3, valamint a szociális hozzájárulás adó
kedvezmény, melynek részletei a 2018. évi LII. törvényben kerültek szabályozásra.4
Ezen intézkedések célja, hogy ösztönözze a munkáltatókat a komplex minősítéssel
rendelkező megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, ezáltal
nagyobb esélyt teremtve a már említett célcsoport nyílt munkaerő-piacon történő
elhelyezésére.
Sok foglalkoztatott nem rendelkezik komplex minősítéssel, de fenti, 111 fő esetében
lehet reális célkitűzés a komplex minősítésük és a bemutatott pénzügyi ösztönzők
figyelembevételével az, hogy akár a nyílt munkaerő-piacra is integrálásra
kerülhessenek. Azonban a D és E kategóriával rendelkező 304 személy esetében –
kizárólag a komplex minősítés alapján - a fejlesztő foglalkoztatás jelenti az esélyt
arra, hogy foglalkoztatásba kerülhessenek és munkát végezhessenek, az esetükben
az egészségi állapot és a rehabilitációs szempontok alapján az akkreditált
munkavégzés sem feltétlenül reális célkitűzés. Természetesen az akkreditált
foglalkoztatásba való bekerülés és a nyílt munkaerő-piaci integráció esetén nem
kizárólag az egészségi állapot és a rehabilitációs szempontok a mérvadóak, de
nagyban befolyásolja őket.

3

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról.
4
2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról.
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5. A foglalkoztatásra vonatkozó adatok bemutatása
A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személyek számáról 2014-ig visszamenőleg
rendelkezünk adatokkal. Fontos megjegyezni, hogy a 2017. március 31. napját
megelőző időszakban a fejlesztő foglalkoztatás fogalma még nem létezett, helyette
szociális foglalkoztatásként tartotta számon a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
2017. április 1-től fejlesztő foglalkoztatás keretein belül fejlesztési jogviszonyban
(Szt.) és munkaviszonyban (Mt.) foglalkoztathatóak az intézményi ellátottak. Bár a
korábban fejlesztő-felkészítő (ma fejlesztési jogviszony) és a munka-rehabilitáció (ma
munkaviszony) foglalkoztatást magába foglaló szociális foglalkoztatás elnevezését a
jogalkotó megváltoztatta, az alapvető célok és szándékok hasonlóak maradtak, így az
ábrában Szt-s illetve Mt-s jogviszonyként ábrázoljuk a 2017-et megelőző időszakot is.
Az alábbi ábra az elmúlt 7 év foglalkoztatotti létszámára vonatkozó számadatokat
mutatja be Szt. és Mt. jogviszony bontásában. A vizsgált időszakot tekintve a
legmagasabb foglalkoztatotti létszám a 2015. évben volt, ekkor az állami fenntartású
fejlesztő foglalkoztató intézmények 4231 ellátottat foglalkoztattak országszerte.
A tavalyi évben 3327 fő foglalkoztatott volt, közülük 2601 személy fejlesztési
jogviszonyban, míg 726 fő munkaviszonyban állt. A jogviszonyok közötti megoszlás
minden vizsgált évben hasonlóképpen alakult. Az Szt-s jogviszonyban
foglalkoztatottak száma minden évben meghaladta az Mt-s jogviszonyban
foglalkoztatott személyek számát.
Az évek során a foglalkoztatottak számában csökkenő tendenciát láthatunk, ami
mögött főként az egészségi állapot csökkenése és a nyugdíjkorhatár elérése áll.
Továbbá 2014 és 2016. között 60 állami fejlesztő foglalkoztató intézmény volt jelen, míg
2017-től az intézmények száma 56-ra csökkent.
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4. ábra: A foglalkoztatottak száma 2014-2020 között (a december 31-én szerződéssel
rendelkező foglalkoztatotti létszám alapján)

Vannak olyan intézmények, ahol az Szt. alapján foglalkoztatottak nem a minimális,
470 forintos óradíjat, hanem magasabbat kapnak, illetve vannak olyan intézmények,
ahol a jogviszonyon belül a fejlesztési díjak megállapításánál differenciálást
alkalmaznak. A differenciálásra vannak jó gyakorlatok, azonban tekintettel az
ellátotti kör sokszínűségére, ez nem mindenhol kivitelezhető. Fontos kiemelni, hogy
a fejlesztő foglalkoztatásból származó bevétel a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján a térítési
díj meghatározásánál figyelembe vehető.
A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok tekintetében átlagos létszámot vagy pedig
adott hónapban foglalkoztatott személyeket számát vizsgálunk. Ez e két szám eltérhet
egymástól, hiszen a fejlesztő foglalkoztatás során évközben történhet be illetve kilépés
is.
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5. ábra: A leggyakrabban előforduló tevékenységi körökben szerződött foglalkoztatottak száma,
2020 (N = 3484 szerződés) 5
2020-ban a 3 484 szerződött tevékenységi körök megoszlásáról megállapítható, hogy
átlagban 766 fő zöldterület-kezelésben, 409 fő általános épülettakarításban
tevékenykedett. Az előbb említett két tevékenységi kör fordult elő a leggyakrabban
az állami fenntartású fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények körében, és miután
egy foglalkoztatott két tevékenységi körben is foglalkoztatható egyidejűleg a SZIA
rendszer alapján, így nagy valószínűséggel a hasonló kompetenciákat és képességeket
igénylő zöldterület-kezelés és általános épülettakarítás több foglalkoztatott esetében is
egymás mellett szerepel a szerződésben. Bár nem túl elterjedt tevékenységi kör,
azonban innovatív tekintetben szót érdemel az előadó-művészet, mint tevékenység,
melyben 6 személy volt foglalkoztatva a 2020-as évben.
A következőkben a két foglalkoztatási forma szerinti megoszlás kerül bemutatásra,
először a havi szintű szerződésszámok szerinti, majd a megyei, végül intézményi
bontásban. A 2017. április elsejei jogszabály módosítás egyik alappillére a
foglalkozási rehabilitációs cél erősebbé tétele, a fejlesztő foglalkoztatásban
résztvevő személyek felkészítése az önálló munkavégzésre, vagy integrálása a nyílt
munkaerő-piacra. Utóbbi cél megvalósulása szempontjából fontos megvizsgálni a
Fontos megjegyezni, hogy ez a szám a szerződött tevékenységi köröket tartalmazza, egy
foglalkoztatott legfeljebb 2 tevékenységi körben vehet részt. Ennek alapján elmondható, hogy a 3484
szerződés nem 3484 foglalkoztatottat takar, hanem átlagosan kevesebbet.
5
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fejlesztési jogviszonyban, illetve munkaviszonyban foglalkoztatott személyek arányát,
hiszen utóbbi személyek esetén lehet reális célkitűzés a munkaerő-piaci integráció.
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6. ábra: Tényleges foglalkoztatotti létszám
A két foglalkoztatási forma tekintetében a havi változások nagyjából követik egymást.
Ugyanakkor elmondható, hogy míg az Szt. tekintetében márciustól júliusig folyamatos
csökkenés tapasztalható, addig az Mt. tekintetében az áprilisi visszaesés után egészen
szeptemberig egy növekvő tendencia rajzolódik ki. Az viszont mindkét
foglalkoztatási forma tekintetében elmondható, hogy kevesebben dolgoztak az év
végén, mint ahány fővel januárban elindult a foglalkoztatás. Mint minden
foglalkoztatási formánál, a fejlesztő foglalkoztatás során is tapasztalhatóak a
foglalkoztatásból történő ki és belépés. Egyes telephelyeken az idősödő,
nyugdíjkorhatárhoz közeli foglalkoztatottak kilépnek a foglalkoztatásból, az
akkreditált munkáltatói jelenlét esetében átléphetnek a rehabilitációs foglalkoztatásba,
esetleg a nyílt munkaerő-piacra, illetve amennyiben állapotromlás, sajnálatosabb
módon haláleset történik, az szintén csökkenti a foglalkoztatásban állók számát. Ezzel
párhuzamosan azonban a feladatmutató rendelkezésére állásig lehetőség van új
személyek bevonására, illetve amennyiben a foglalkoztatott személy állapota ezt
megengedi, a jogviszonyok közötti átjárás is megvalósulhat év közben.
A következő ábra megyénként mutatja be az Szt. és Mt. szerint foglalkoztatottak
arányát az egyes megyéken belül. Korábban már bemutatásra került, hogy az Szt. és
Mt. szerint foglalkoztatottak aránya – a tavalyi évhez hasonlóan – országos szinten,
átlagosan 73 és 27 %.
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Húsz megyéből kettőben, Békés megyében és a Fővárosban az Mt-s foglalkoztatásban
dolgozók száma meghaladja az Szt-s foglalkoztatásban lévők számát. Hajdú-Bihar és
Heves megyékben az Mt-ben dolgozók száma meghaladja az Szt-ben dolgozók felét,
míg Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyékben megközelíti azt.
Négy olyan megye van, ahol 2020-ban nem történt Mt-s foglalkoztatás.
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7. ábra: Tényleges foglalkoztatotti létszám átlaga 2020
Az Mt. szerinti foglalkoztatáshoz szükséges a foglalkozás-egészségügyi orvosi
vizsgálat és javaslat a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.VI.24. NM rendelet alapján,
amely rendelkezések mentén véleményt ad arról, hogy az adott munkakörben az adott
személy foglalkoztatható-e. Ennek mentén, a vonatkozó jogszabályok alapján nem
az intézmény döntése, hogy az adott személy milyen jogviszonyban kerül
foglalkoztatásra. A korábban bemutatottak mentén azonban megállapítható, hogy
a foglalkoztatottak egészségi állapotának és intézményi jogviszonyának
megoszlása alapján nagy eltérések mutatkoznak a különböző intézmények és
telephelyek tekintetében. A következő ábrán intézményi megbontásban kerülnek
bemutatásra az adatok.
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8. ábra: Tényleges foglalkoztatotti létszám átlaga intézményenként 2020
18

Ha az átlagos foglalkoztatotti létszámot intézményi szinten vizsgáljuk, ahogy az a fenti
ábrán látszik, egy árnyaltabb képet kapunk, ugyanis az 56 fejlesztő foglalkoztatást
végző intézménynek kicsit több mint a fele, 31 intézmény foglalkoztat Mt. szerinti
jogviszonyban. Békés megye 5 intézménye közül az Mt-s foglalkoztatás 3 helyen
meghaladja az Szt-ben dolgozók számát. Ez a helyzet még három intézmény, a Bihari
Egyesített Szociális Intézmény (Hajdú-Bihar megye) a Vakok Állami Intézete
(Főváros) valamint a Harmónia Integrált Szociális Intézmény (Bács-Kiskun megye)
esetén áll fent.
Ezeken túl vannak még olyan intézmények is, ahol az Mt-s foglalkoztatásban dolgozók
száma meghaladja, vagy közelít az Szt-s foglalkoztatásban dolgozók feléhez. Ezek az
intézmények a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, a Győr-MosonSopron Megyei Alpokalja Szociális Központ, a Hajdúsági Szociális Szolgáltató
Központ, a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona, a Heves Megyei Aranyhíd
Egyesített Szociális Intézmény, a Kastély Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, a Tóparti
Otthon Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona,
Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye, a Komárom-Esztergom
Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény, és a Vas Megyei Szakosított
Otthon. A maradék 15 intézményben számuk elenyésző az Szt-ben foglalkoztatottak
számához képest. 25 intézmény esetében, tehát az összes intézmény 45%-ában
ugyanakkor nem kerül sor Mt. szerinti foglalkoztatásra.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján 50 fő
foglalkoztatottra minimum 2 fő segítő szükséges, azonban a foglalkoztatottak
szükségleteit, valamint a végzett feladatokat figyelembe véve országosan több, mint
másfélszer több segítő alkalmazása volt szükséges a 2020-as évben.
Jogszabályban
Tényleges foglalkoztatotti minimum
Tényleges segítői
2020.12.31.
létszám (fő)
létszámként előírt létszám (fő)
segítő (fő)
Segítő
3.327
133,1
244
3. táblázat: Segítők tényleges létszáma a tényleges foglalkoztatotti létszámhoz viszonyítva
2020. év decemberében
Az intézmények adatszolgáltatásai alapján látható, hogy 2020 decemberében az
intézmények 87,7%-a támogatás terhére számolta el a segítők bérét és egyéb járulékait
és kevésbé finanszírozták intézményi költségvetésből (12,3%). Ez megyei szinten is
megmutatkozik, a teljes segítői létszám 11 megyében került elszámolásra és 9
19

megyében került a segítők bérének finanszírozása intézményi költségvetésből.
Főváros és Baranya megye csupán 1-2 főt számoltak el a fejlesztő foglalkoztatási
támogatás terhére. A segítők bérét jellemzően azért nem a fejlesztő foglalkoztatásra
dedikált összegből fizetik ki, mert igyekeznek minél több ellátottat bevonni a
foglalkoztatásba, azonban a megállapított forrás ezt nem feltétlenül teszi lehetővé, így
a segítők bérét az intézményi költségvetésből fedezik. Ez a fajta hozzáállás pozitívan
értékelhető, mert ezen intézmények nem feltétlenül a forrás nagyságához mérten,
hanem a szükségleteket figyelembe véve végzik a fejlesztő foglalkoztatási
tevékenységet.
A 2019. évhez képest a tényleges foglalkoztatotti létszám (december hónapban) 443
fővel csökkent, azonban a segítői létszám 11 fővel nőtt. Azt láthatjuk, hogy bár
csökkent a tényleges foglalkoztatotti létszám a két vizsgált hónapban, viszont
továbbra is szükséges a nagyobb létszámú és mértékű támogatás, valamint mentorálás
a foglalkoztatotti kör sajátosságai miatt a segítők részéről. A segítők létszámának
eltérése a jogszabályi minimumtól nem csak a foglalkoztatotti kör szükségletei és a
nyújtott szolgáltatások minőségének fenntartása indokolja, hanem az is, hogy
előfordul, hogy adott telephelyen több tevékenységi körben több helyszínen is
történik foglalkoztatás, így magasabb számú segítői jelenlét szükséges.
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9. ábra: Segítői státuszok 2020. év decemberében (N=244)
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6. Összegzés
A szociális intézményen belüli foglalkoztatás nagy múlttal rendelkezik, mindig is volt
egyfajta törekvés, hogy az ott élő személyek számára lehetőséget biztosítanak arra,
amire az intézmény falain kívül nem feltétlenül van lehetőségük, a munkára. Az
egészségügyi és mentális állapottól függetlenül a munkavégzés, a hasznosság érzés, a
célok meghatározása mind nagyon fontosak a rehabilitációs folyamatban, vagy az
állapotrosszabbodás megelőzésében. 2017. április elsejétől ezt a tevékenységet
fejlesztő foglalkoztatásként nevesíti az Szt., a jogalkotó a foglalkozási rehabilitáció
megvalósulásának egyik lépcsőfokának tekinti.
Ahogy az a szakmai elemzésből is kitűnik, a Főigazgatóság által fenntartott, 56
fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézményben, 159 helyszínen nagyon eltérő volt
a foglalkoztatás. A különbözőség sokrétű, az intézmény nyújtotta szakosított ellátás
fajtája, az ellátást igénybevevők egészségi állapota, kora, az intézmény elhelyezkedése,
a foglalkoztatási helyszínek száma, a végzett tevékenységek, a rendelkezésre álló
támogatás, a foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlás, a segítők létszáma mindmind a foglalkoztatást önmagában is befolyásoló tényező.
A tavalyi évben nagyságrendileg 3200 foglalkoztatott személy számára jelentette a
kiszámíthatóságot, stabilitást, a közösséget, sikerérzetet a fejlesztő foglalkoztatás.
A tavalyi évben a fejlesztő foglalkoztatásba bevont személyek közül kb. 2700 fő állt
Szt. szerinti jogviszonyban, 2408 fő ápolást- gondozást igénylő ellátásban részesült,
akiknek a rehabilitációs, de nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatása is nehezebben
valósulhatna meg egészségi állapotukból kifolyólag. A fejlesztő foglalkoztatás
tömegesen biztosít egy olyan foglalkoztatási formát, amely nem helyettesíthető és
amely nem kizárólag a bevétel okán fontos – tekintettel a térítési díj levonásra –, hanem
az adott személy egészségi és mentális jólléte miatt is.
A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személyek közül 883 fő rendelkezik komplex
minősítéssel. E rehabilitációs minősítéssel rendelkező foglalkoztatásban álló
személyek 87,5%-ának a nyílt munkaerő piacra történő integrálása az egészségi
állapot és a rehabilitációt befolyásoló körülmények végett kevésbé tud megvalósulni.
Továbbá a foglalkoztattak csupán 12,5%-a (111 fő) tartozik azokba a minősítés
kategóriákba, ahol nagyobb a lehetőség a foglalkoztatott személy foglalkoztatás
rehabilitációjára és a nyílt munkaerő-piacra történő integrációra.
A foglalkoztatottak körülbelül egyharmada zöldterület-kezeléssel illetve általános
épülettakarítással foglalkozott 2020-ban. Ezek a tevékenységek bár nem
keletkeztetnek az intézmény számára bevételt, azonban az ezen feladatokat végző
személyek munkája által nagy értékű megtakarítást realizálhattak az intézmények,
illetve a foglalkoztatottak amellett, hogy tevékenyen töltik el hétköznapjaikat,
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munkájukkal hozzájárulhatnak a közösséghez. A termék előállítással is foglalkozó
intézmények esetében a legtöbb esetben bevételek keletkeztek az értékesítés során. Ez
a plusz forrás az esetek túlnyomó többségében visszaforgatásra került a fejlesztő
foglalkoztatásba, eszközbeszerzés, alapanyag beszerzés, béremelés céljából.
Az 56 fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmény összesen 244 segítőt alkalmazott 2020.
decemberében, mely a jogszabályban előírt minimum létszámot a 3327
foglalkoztatottra vetítve jócskán meghaladja. Ebből is látszik, hogy bár a jogszabály 50
foglalkoztatottra legalább 2 fő segítőt ír elő, a foglalkoztatottak egészségügyi
állapota, a végzett tevékenység, valamint a foglalkoztatási helyszínek száma
nagyban meghatározza a segítők létszámára vonatkozó igényt.
Az éves adatok elemzése mentén megállapítható, hogy a fejlesztő foglalkoztatás egy
olyan sokrétű, értékteremtő tevékenység, ahol egyrészt a foglalkozási rehabilitáció
fokozatosan tud elindulni, továbbá ahol azon személyek is foglalkoztatásba
kerülhetnek, akik számára sem az akkreditált, sem a nyílt munkaerő-piaci
foglalkoztatás nem reális.
A Főigazgatóság egyik célkitűzése, hogy minél több, dolgozni vágyó és tudó személy
számára biztosítsa minél nagyobb területi lefedettségen a fenntartott intézményeken
keresztül a fejlesztő foglalkoztatást.
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7. Jogszabályi háttér
A fejlesztő foglalkoztatási támogatás felhasználását és a foglalkoztatás szakmai
kereteit az alábbi jogszabályi környezet rendezte a 2020 évben:
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény,
 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II. 17.) Korm. rendelet,
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-nek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
 A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet,
 A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm.
rendelet,
 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi
megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18) Korm.
rendelet,
 A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a
veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm.
rendelet,
 A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló
556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet,
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 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet,
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet,
 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,
 A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet,
 A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi
és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet,
 A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.)
NEFMI rendelet,
 Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó
Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat.
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