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Az aktualizált tájékoztató a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó törvényi és rendeleti szintű 

rendelkezéseket, továbbá a veszélyhelyzet időszakára vonatkozóan hozott ágazati jogszabályi 

hivatkozásokat is tartalmazza, de nem tér ki a szociális szolgáltatásokra jellemző általános 

jogszabályi kötelezettségekre, továbbá a költségvetési támogatás nyújtásának államháztartási 

szabályaira. 
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1. A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 

1993. ÉVI III. TÖRVÉNY 

 

20/C. §   (1)   A kincstár a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások 

finanszírozásának ellenőrzése, és a szükséges szociális szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 

nyomon követése céljából nyilvántartást vezet.  

 

A nyilvántartás tartalmazza   

a)  a 20. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatokat, az ellátott telefonszáma és 

értesítési címe kivételével, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, 

igénybevételének és megszűnésének időpontját, 

c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét, 

d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját, 

e) házi segítségnyújtás esetén a megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára 

nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat, 

f) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a szolgáltatás tartalmára vonatkozó 

adatokat, valamint szociális diagnózis felvétele esetén a javasolt szolgáltatásokra és szociális, 

gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre (székhelyre, telephelyre) vonatkozó adatokat, 

g)  fejlesztő foglalkoztatás esetén 

ga) annak az ellátott által igénybe vett szociális szolgáltatásnak a típusát, amely alapján 

fejlesztő foglalkoztatásban részesül, 

gb) annak a jogviszonynak a típusát, amelyben az ellátott fejlesztő foglalkoztatása történik, és 

gc) az ellátott által ledolgozott foglalkoztatási órák számát. 

 

 

88. § (1) Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv útján köteles gondoskodni 

e) a fejlesztő foglalkoztatásról. 

 

92/L. § (1) A működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) 

szabhat ki 

a) szociális szolgáltatást a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel történő 

bejegyzés nélkül vagy a szolgáltatói nyilvántartásból történő, végrehajtható törlést követően 

nyújtó, illetve ilyen szolgáltatást működtető vagy szervező személlyel, szervezettel és az ilyen 

szervezet nevében - különösen a szolgáltatás iránt érdeklődőknél, illetve az igénybe vevőknél - 

eljáró személlyel szemben, 

b) a fenntartóval, a jogsértés során a fenntartó nevében eljáró személlyel, illetve a szociális 

szolgáltató, intézmény vezetőjével szemben, ha a fenntartó, illetve a szociális szolgáltató, 

intézmény az ellátottak e törvényben biztosított valamely jogát megsérti, így különösen, ha az 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV#lbj153idbd95
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV#lbj154idbd95
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj165idec60
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj166idec60
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj169idec60
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ellátottak, törvényes képviselőik, illetve az ellátotti érdek-képviseleti szervek felé fennálló 

tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget megszegik, az ellátottat vagy az ellátotti 

érdekképviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy a működést 

engedélyező szervhez, más hatósághoz vagy az ellátottjogi képviselőhöz forduljon, vagy a 

szociális szolgáltató, intézmény vezetője, illetve a fenntartó a panaszt határidőben nem 

vizsgálja ki, 

c) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a 

jogszabályban előírt határidőben nem kéri a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 

módosítását vagy a szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek (székhelynek, 

telephelynek) a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését, 

d) ha jogszabály kivételt nem tesz, a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult 

személlyel szemben, ha a fenntartó a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban 

meghatározott bejelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, 

e) a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével vagy - ha a feltételeket a fenntartó nem 

biztosítja - a fenntartóval szemben, ha a szociális szolgáltató, intézmény nem nyújtja azokat a 

szolgáltatásokat, amelyeket az engedélyezett szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok 

alapján nyújtania kell, 

f) az állami fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: állami fenntartású) szociális szolgáltató, 

intézmény vezetőjével szemben, ha a 94/C. § vagy a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 

94/B. § szerinti megállapodás, annak módosítása vagy a szociális szolgáltató, intézmény 

vezetője által történő megszüntetése jogszabályba ütközik, 

g) az egyházi fenntartóval, nem állami fenntartóval, valamint a 94/C. §, illetve a 2011. január 

1-jét megelőzően hatályos 94/D. § szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve 

megszüntetése során az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevében eljáró 

személlyel szemben, ha a megállapodás, annak módosítása vagy a fenntartó által történő 

megszüntetése jogszabályba ütközik, 

h) a fenntartóval szemben, ha - térítésmentes szociális szolgáltatások kivételével - intézményi 

térítési díjat nem állapít meg, 

i) a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével vagy - ha a személyi térítési díjat, illetve a 

költőpénzt a fenntartó állapította meg - a fenntartóval szemben, ha a személyi térítési díj, illetve 

a költőpénz megállapítására vagy összegére vonatkozó szabályokat megszegik, 

j) a fenntartóval, valamint állami fenntartású intézmény esetén a szociális szolgáltató, 

intézmény vezetőjével, egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású intézmény esetén a 

94/C. §, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/D. § szerinti megállapodás 

megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során a fenntartó nevében eljáró személlyel 

szemben, ha az egyszeri hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére vagy 

visszafizetésére, vagy a belépési hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére, 

közzétételére vagy visszafizetésére vonatkozó szabályokat megszegik, 

k) a fenntartóval és a nevében vagyoni előnyt kérő személlyel szemben, valamint azzal a 

személlyel, szervezettel szemben, amelynek a vagyoni előnyt nyújtották, ha a 119/A. § szerinti 

tilalmat megsértik, 

l) az intézményvezetővel, ennek hiányában a gondozási szükséglet vizsgálatát tényleges végző 

személlyel szemben, ha házi segítségnyújtás esetén nem a valóságnak megfelelően állapította 

meg, hogy az ellátott számára szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt-e, vagy nem 
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a valóságnak megfelelően állapította meg a gondozási szükséglet - az értékelő adatlap szerinti 

- fokozatát,  

m) a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével szemben, ha a 

fejlesztő foglalkoztatási jogviszonyban történő fejlesztő foglalkoztatásra nem a 

munkaalkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleménynek megfelelően vagy e 

szakvélemény hiányában kerül sor, 

n) a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével szemben, ha a 

fejlesztő foglalkoztatás során megsértik a 99/B-99/D. §-okban foglaltakat. 

 

(3) A kincstár bírságot szabhat ki a fenntartóval szemben, ha az országos jelentési rendszerbe 

történő bejelentési kötelezettségét határidőben részben vagy egészben nem teljesíti, vagy 

valótlan adatot szolgáltat. 

 

(5) A szociális szolgáltató, intézmény vezetőjére vonatkozó rendelkezéseket arra a személyre 

is alkalmazni kell, aki a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjének jogszabályban 

meghatározott azon feladatát ellátja, amelyből származó jog gyakorlásával, illetve kötelesség 

megszegésével a jogsértést elkövették. 

 

(6) Az (1) bekezdés alapján bírság több jogsértés esetén halmozottan, illetve - a jogsértés 

jellegétől és a felelősség mértékétől függően - több személlyel, szervezettel szemben is 

kiszabható. A (3) bekezdés alapján bírságot a mulasztással érintett szociális szolgáltatók, 

intézmények, telephellyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény esetén a mulasztással 

érintett ellátást nyújtó székhely és a mulasztással érintett telephelyek száma szerint halmozottan 

is kiszabható, további halmazatban történő megállapításnak nincs helye. 

 

(7) Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a megállapított határidőn belül nem intézkedik 

a jogellenesség megszüntetése érdekében, a bírság ismételten kiszabható. 

 

(8) A bírság más jogkövetkezményekkel egyidejűleg is alkalmazható. 

 

92/M. § (1) A 92/L. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bírság legalacsonyabb összege 

250 000 forint, legmagasabb összege 1 000 000 forint. 

(2) A 92/L. § (3) bekezdése szerinti esetben a bírság legmagasabb összege 50 000 forint. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett esetben a bírság legmagasabb összege 200 000 

forint. 

(4) A fenntartóra kiszabott bírság összegét - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 

törvényben meghatározott szempontokon túl - a bírság megfizetésének az ellátás színvonalára 

gyakorolt hatására tekintettel kell megállapítani. 

 

99/B. § 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. 
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(2) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, 

aki 16. életévét betöltötte, más kereső tevékenységet nem végez, és intézményi jogviszonya 

alapján   

a) közösségi alapellátást, 

b) támogató szolgáltatást, 

c) nappali ellátást, 

d) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást, 

e) ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, 

f) rehabilitációs intézményi ellátást, 

g) lakóotthoni ellátást vagy 

h) támogatott lakhatást vesz igénybe. 

  

99/C. (1) A fejlesztő foglalkoztatás 

a) az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban, vagy 

b) a (4) bekezdés szerinti fejlesztési jogviszonyban történik. 

 

(2) Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló 

munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok 

megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő 

munkavégzésre. 

(3) A (4) bekezdés szerinti fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi 

és értelmi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, 

megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. 

(4) A fejlesztési jogviszony 

a) rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-

rehabilitációt javasoló szakvélemény, vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos, a munka-

szakpszichológus vagy munka- és szervezet-szakpszichológus, valamint a szociális 

szolgáltatást biztosító intézmény vezetője együttes javaslata alapján, az egyéni foglalkoztatási 

tervben foglaltak szerint akkor hozható létre, ha az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló 

munkavégzéshez szükséges szintet, és 

b) fejlesztési szerződéssel jön létre, amelyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban, az 

(5)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó 

szolgáltató, intézmény vezetőjével. 

(5) A fejlesztési szerződés tartalmazza 

a) a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység részletes leírását, 

b) a fejlesztő foglalkoztatás időbeosztását és helyét azzal, hogy a foglalkoztatás időtartama nem 

haladhatja meg a napi 6 órát és a heti 30 órát, de az ellátott - az egyéni szükségleteire tekintettel 

- egyenlőtlen napi munkaidő-beosztással is foglalkoztatható, 

c) a fejlesztési foglalkoztatási óradíj összegét, amely nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező 

legkisebb órabér 30%-ánál, 

d) az ellátott szándéknyilatkozatát arra nézve, hogy testi és értelmi képességeihez mérten 

elvárható módon közreműködik a fejlesztő foglalkoztatásban, és 

e) a fejlesztő foglalkoztató munkavégzéssel összefüggő kötelezettségeit. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj917idec60
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(6) A fejlesztő foglalkoztatás keretében csak olyan feladatot végezhet az ellátott, amelyet 

egészségi állapota és értelmi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni. 

(7) A fejlesztő foglalkoztató köteles folyamatos felügyelet mellett biztosítani - az ellátott 

speciális szükségleteinek megfelelően - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi, szakmai és műszaki feltételeit. 

(8) Ha a fejlesztő foglalkoztatás munkaviszonyban történik, az ellátott - a fiatal munkavállaló 

kivételével - havi munkaidőkeretben, egyenlőtlen napi munkaidő beosztással is 

foglalkoztatható. 

(9) Ha a fejlesztő foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, annak során  

b) az Mt. 192. § (2) bekezdésétől eltérően a munkaviszony a fejlesztő foglalkoztatás 

időtartamára meghosszabbítható, 

c) az Mt. VI. fejezete, 53. §-a, 94. §-a, 98. §-a, 100. §-a, 103. § (1)-(2) és (6) bekezdése, XV. 

fejezete - kivéve a 192. § (1) bekezdését és a 212. §-t -, a XVI., XVII. és XVIII. fejezete nem 

alkalmazható, 

d) a munkavállaló rendkívüli és többműszakos munkavégzésre, ügyeletre, készenlétre nem 

vehető igénybe, 

e) a napi munkaidő a 8 órát, illetve a heti 40 órát nem haladhatja meg, 

f) ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc 

munkaközi szünetet kell biztosítani. 

(10) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a munkaviszony, illetve a fejlesztési 

jogviszony is megszűnik. 

  

99/D. § (1) A fejlesztő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony vagy fejlesztési jogviszony 

a) a 99/B. § (2) bekezdése szerinti intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást, ellátást 

nyújtó intézménnyel, szolgáltatóval, vagy 

b) más, a szolgáltatói nyilvántartásba fejlesztő foglakoztatást nyújtóként bejegyzett szervezettel 

állhat fenn. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezetre a 

szociális szolgáltatókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 20. § szerinti 

nyilvántartásban nem kell feltüntetni a 20. § (2) bekezdés g) és h) pontja, valamint (4) 

bekezdés c) és d) pontja szerinti adatokat, és nem kell alkalmazni az 59. § (4) bekezdését, a 89-

92. §-t, a 92/B. § (1) bekezdés a), e), i) és j) pontját, a 92/D-92/I. §-t, a 94. §-t, a 94/C. §-t, a 

94/D. §-t, a 100-104. §-t, a 114-119/C. §-t és a 120-122/C. §-t. A szolgáltatói nyilvántartás, a 

szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások, a bejelentési kötelezettségek, az 

ellenőrzés, a bírság és más jogkövetkezmények, a 92/K. § (8)-(10) bekezdése szerinti közhírré 

tétel, az állami támogatás, a 20/C. § szerinti nyilvántartás és az országos jelentési rendszer 

tekintetében a fejlesztő foglalkoztatás szociális szolgáltatásnak, a fejlesztő foglalkoztatásban 

részesülő személy igénybevevőnek, illetve ellátottnak, a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó 

szervezet pedig szociális szolgáltatónak minősül. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha az ellátott számára fejlesztő foglalkoztatást 

nyújtó szervezet és a 99/B. § (2) bekezdése szerinti intézményi jogviszony alapján szociális 

szolgáltatást, ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató fenntartója különböző, a fenntartók az 

ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötnek. A megállapodást érintő körülmények 
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változásáról - a fejlesztési jogviszony vagy a munkaviszony megszűnését eredményező esetben 

legalább 10 nappal korábban írásban - a felek egymást kölcsönösen tájékoztatják. 

 

112. § (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti szolgáltatásokon túl az ellátottnak nyújtott további 

szolgáltatásokkal kapcsolatos körülményeket, így különösen 

a) az önálló, részben önálló életvitelhez szükséges feltételek biztosítását, a szükséges 

étkeztetést, 

b) az ellátott rehabilitációjához szükséges fejlesztő felkészítést, képzést, foglalkoztatást vagy a 

foglalkoztatáshoz történő hozzájutás módját, 

c) a szükséges egészségügyi ellátást vagy az egészségügyi ellátáshoz történő hozzájutás módját, 

d) a szükséges utógondozást az ellátottal kötött, a 94/C. § (3) bekezdése szerinti 

megállapodásban kell meghatározni. 

  

130. § A fejlesztő foglalkoztatás fenntartója a fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott 

személy után kapott támogatást fejlesztési foglalkoztatási díjra, bér jellegű kifizetésekre, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-

beszerzésekre, beruházásra és munkahelyteremtésre fordíthatja.  

 

131/A. § (1) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális 

munka és a fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam - kormányrendeletben meghatározott 

eljárási rend szerint kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján 

támogatja. A finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető meg. A fenntartóval a 

finanszírozási szerződést a szociálpolitikai feladatok ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv köti meg. 

(2) Az éves támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. 

(3) A szociálpolitikai feladatok ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a 

finanszírozási szerződés megkötése, az elszámolás vizsgálata és az ellenőrzés lefolytatása 

céljából, 

a) betekinthet a 20. § és a 20/C. § szerinti nyilvántartásokba, megismerheti és kezelheti a 

nyilvántartásokban szereplő adatokat, 

b) megismerheti és kezelheti az ellátottnak, törvényes képviselőjének és a térítési díjat 

megfizető személynek, valamint a fenntartó és a szociális szolgáltató, szociális intézmény 

alkalmazottjának a fenntartó és a szolgáltató, intézmény által kezelt személyes adatait, és 

c) betekinthet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezésével, 

fennállásával és megszűnésével összefüggő iratokba, kérheti azok bemutatását, és azokról 

másolatot készíthet. 

 

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § értelmében 

a Kormány a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet jelöte ki a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 131/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti feladatokra. 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv#lbj1069idec60
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2. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST  NYÚJTÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 

SZAKMAI FELADATAIRÓL ÉS MŰKÖDÉSÜK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 

1/2000. (I. 7.) SZCSM RENDELET 

 

6/A. § (1) Amennyiben a nappali intézményben ellátott a külön jogszabály szerinti fejlesztő 

foglalkoztatásban vesz részt, az ellátottat a nappali intézményre vonatkozó szakmai 

létszámnormák tekintetében - az intézményvezetőre vonatkozó létszámnorma kivételével - nem 

kell figyelembe venni. 

 

56. §  (1) A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és 

egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani, az egyéni gondozási, 

fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitűzésekkel 

összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen 

a) a munkaterápia, 

b) a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, 

c) a képzési célú foglalkozás. 

(2)   A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik - az Szt. 99/B. §-ának (3) 

bekezdése szerinti szakértői vélemény, ennek hiányában az intézményvezető megítélése szerint 

- nem alkalmasak a fejlesztő foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. 

(3)  A munkaterápia elsődleges célja a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az 

ellátott alkalmassá váljon a fejlesztő foglalkoztatásban való részvételre. A munkaterápiára 

egyebekben a terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

(4) Az ellátott munkaterápiájára fordítható idő nem érheti el a napi négy órát és a heti húsz órát. 

(5) A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A 

munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, amelynek havi összegét 

a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idő alapján az 

intézmény vezetője és a foglalkoztatást vezető szakember határozza meg. Ha az ellátott 

költőpénzben részesül, a költőpénz összege nem csökkenthető a munkaterápiás jutalom 

összegével. 

(6) A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint 

annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az 

intézmény vezetője határoz. 

72. § (1) Ha a rehabilitációs intézményi ellátást igénybe vevő lakóhelyén vagy ahhoz 

legközelebb eső településen a külön jogszabály szerinti védett munkahely, célszervezet, illetve 

fejlesztő foglalkoztató (a továbbiakban: védett munkahely) működik, és ott az érintett 

foglalkoztatására lehetőség van, az intézményvezető a védett munkahelyet közvetlenül is 

megkeresi. Ez a rendelkezés irányadó akkor is, ha az ellátást igénybe vevő foglalkoztatására 

egyéb munkahely keretében van lehetőség. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj257id679b
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm#lbj258id679b
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(2) A rehabilitációs intézmény az ellátást igénybe vevő munkahelyi beilleszkedésének 

elősegítése mellett közreműködik munkaköri feladatainak betanításában is. 

 

110/J. § A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek a 

feladata - az Szt. 99/B. § (1) bekezdése szerinti cél megvalósítása érdekében - különösen 

a) a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása, 

b) a tevékenység végzése érdekében a rendelkezésre álló kompetenciák és kapacitások 

összehangolása, 

c) az ellátott napi tevékenységének a megtervezése, 

d) a kapcsolattartás a külső partnerekkel, 

e) az ellátott munkaerő-piacra történő kivezetésének az előkészítése és 

f) a foglalkoztatottak motiválása, részükre a módszertani útmutatóban meghatározott segítő 

szolgáltatások nyújtása az egyéni foglalkoztatási tervek szerint. 

(2) Az Szt. 99/D. § (3) bekezdése szerinti esetben a fenntartók az ellátottak foglalkoztatására 

megállapodást kötnek. A megállapodás tartalmazza 

a) a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját, 

b) a fejlesztő foglalkoztatás formáját, a módszertani útmutatóban meghatározott segítő 

szolgáltatások tartalmát, 

c) a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátottak számát, 

d) a fejlesztő foglalkoztatás helyéül szolgáló ingatlan címét, 

e) a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatosan az intézményi jogviszony alapján szociális 

szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény tájékoztatásának formáját, 

f) a fenntartók közötti együttműködés módját, 

g) a felek közötti felelősségi szabályok meghatározását, 

h) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait és 

i) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét. 

 

110/K. § A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltatónak, intézménynek, 

rendelkeznie kell 

a) az 5. § (1) bekezdés a)-c) és e)-g) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti 

dokumentumokkal és 

b) foglalkoztatási szakmai programmal. 

(2) A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény foglalkoztatási 

szakmai programjának tartalmaznia kell 

a) a fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek bemutatását, 

b) a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek 

bemutatását, 

c) a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkafolyamatok betanítására vonatkozó 

fejlesztő program tematikáját, 

d) az előállított termék, illetve szolgáltatás leírását és 

e) a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő tovább lépéséhez 

biztosított lehetőségek bemutatását. 

(3) A foglalkoztatási szakmai programot az (2) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén 

módosítani kell. 
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110/L. § (1) A fejlesztési szerződés, illetve a munkaszerződés megkötését követő 30 napon 

belül egyéni foglalkoztatási tervet kell készíteni. 

(2) Az egyéni foglalkoztatási terv tartalmazza 

a) a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, 

munkavégző képességének jellemzőit, 

b) fejlesztési jogviszony esetében az Szt. 99/C. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 

dokumentumokat, 

c) az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok 

megvalósításának módszereit, 

d) a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait 

és 

e) a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását. 

(3) Az egyéni foglalkoztatási terv 

a) a fejlesztő foglalkoztatásban részesülő ellátott, 

b) az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális 

intézmény vezetője és 

c) a segítő munkakörben foglalkoztatott 

személyes egyeztetése alapján készül el. 

(4) Az egyéni foglalkoztatási terv alapján elért eredményeket a (3) bekezdés szerinti személyek 

évente értékelik, és szükség esetén módosítják az egyéni foglalkoztatási tervet. 

 

110/M. § A fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételeit a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet 

határozza meg. 

 

2. számú melléklet VII. pont 

 

 

FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS 

MUNKAKÖRÖK  

intézményvezető 1 fő 

 50 foglalkoztatottra vetítve 

segítő 2 fő 
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3. számú melléklet  

Munkakörök Szakképzettségek és szakképesítések 

intézményvezető 

andragógus 

- diakónus 

- diplomás ápoló - egészségügyi szervező 

- egészségügyi tanár 

- gyógypedagógus 

- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon 

- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon 

- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon 

- gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon 

- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon 

- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 

- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon 

- gyógytornász-fizioterapeuta 

- hajléktalanellátás esetében felsőfokú végzettség 

- humánfejlesztő 

- igazgatásszervező, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettség 

- intézetvezető 

- konduktor 

- közgazdász     

- közigazgatás-szervező 

- mentálhigiénés segítő szakember 

- mentálhigiénés szakember 

- mentálhigiénés szakember és közösségi segítő 

- okleveles ápoló 

- okleveles egészségügyi szociális munkás 

- egészségügyi menedzser 

- okleveles egészségügyi menedzser 

- okleveles egészségpszichológus 

- okleveles ápoló 

- okleveles egyetemi ápoló 

- okleveles fizioterapeuta 

- okleveles jogász 

- okleveles orvosdoktor 

- okleveles pasztorális tanácsadó 

- okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember 

- okleveles rehabilitációs szakember 

- okleveles szociális gazdaság szakember 

- okleveles szociálpolitikus 

- okleveles szociálgerontológus 

- teológus 

- okleveles társadalmi befogadás tanácsadó 

- szociális menedzser 

- szociális munkás 

- szociálpedagógus 

- szociológus 

- szenvedélybetegek ellátása esetén addiktológiai konzultáns 

- viselkedéselemző 
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segítő/falugondnok, 

tanyagondnok 
befejezett 8 általános iskola 

 

Kiegészítő szabály: 

1. Az alábbi munkakörök betöltéséhez nincs felsőfokú képesítési elvárás, de a munkakörhöz 

illeszkedő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthető: gondozó, ápoló, segítő, 

asszisztens; az alábbi munkakörök betöltéséhez nincs középfokú képesítési elvárás, de bármely 

középfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthető: falugondnok, tanyagondnok. 
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3. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS  ÉS A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK 

FINANSZÍROZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 191/2008. (VII. 30.)  KORM. 

RENDELET 

 

1. § (1) E rendelet alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a 

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények, ellátást nyújtó székhelyek, telephelyek (a 

továbbiakban együtt: szolgáltató) fenntartóinak. 

 (2) E rendelet alkalmazásában 

a) fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés m) pontja, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pontja szerinti 

személy vagy szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: 

SZGYF) kivételével; 

b) szolgáltatás: 

ba) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (a továbbiakban: 

alacsonyküszöbű ellátás), 

bb) az utcai szociális munka,  

bc) a fejlesztő foglalkoztatás,  

bd) a Biztos Kezdet Gyerekház, 

be) a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont (a továbbiakban: 

krízisközpont), 

bf) a családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház (a továbbiakban: titkos 

menedékház); 

bg) a tanoda 

feladategység: 

ca) fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra; 

d) feladatmutató: fejlesztő foglalkoztatás és tanoda esetén a vállalt, illetve teljesített 

feladategységek száma; 

h) működési támogatás: fejlesztő foglalkoztatás esetén az Szt.-ben meghatározott költségekhez, 

egyéb esetben a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak 

személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó 

közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz 

- adott állami támogatás; 

j) fejlesztési támogatás: a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához, bővítéséhez adott 

állami támogatás; 

k) finanszírozási időszak: ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik, az általános 

pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1-jétől az azt követő harmadik év december 31-

éig terjedő időszak. 

l) igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve. 
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(3) A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti 

jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a 

társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi 

önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be 

pályázatot, köti meg a finanszírozási szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi 

önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el. 

 

(4) A szolgáltatások támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok (a továbbiakban: 

fejezeti kezelésű előirányzatok) terhére elszámolhatók a támogatási rendszer működtetésével 

összefüggő kiadások, amelyek mértéke nem haladhatja meg a fejezeti kezelésű előirányzatok 

három százalékát. 

 

(5) A kezelő szervi feladatokat a Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF), egyéb szolgáltatás esetén a Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) látja el. 

 

2. § (1) A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy 

feladategységre jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden 

szolgáltató esetében megegyezik. 

(2) Munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató 

meghatározása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által 

igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-

120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott 

személy táppénzben részesül. 

 

4. § (1) A pályázatot Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért 

felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium írja ki. 

 

(2) A pályázatok típusai: 

a) általános pályázat, 

b) a (4) bekezdés szerinti pályázat, 

c) meghívásos pályázat, 

d) fejlesztési pályázat. 

 

(3) Az általános pályázatot a korábbi finanszírozási időszak utolsó évében, legkésőbb július 31-

ig kell kiírni. 

(4) Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt 

területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat. 

 

(5) A pályázati kiírás tartalmazza különösen 

a) a pályázat formai követelményeit, 

b) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját, 

c) a pályázat benyújtásának feltételeit, elbírálásának szakmai szempontrendszerét, 
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 d) fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy feladategységre jutó támogatás összegét, valamint a 

feladatmutató számításának módját, 

f) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat, 

g) a pályázat elbírálásának és a működési támogatás igénybevételének rendjét, 

h) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat, 

i) a finanszírozási szerződés megkötésének feltételeire, az azzal szerzett jogosultságokra, illetve 

vállalt kötelezettségekre, az elszámolásra és az ellenőrzés tűrésének kötelezettségére, valamint 

a működési támogatás jogosulatlan igénybevételének következményeire vonatkozó 

információkat, 

 

(6) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a 

pályázat beadására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre. 

 

(7) A pályázati kiírást közzé kell tenni a Szociális Ágazati Portálon, valamint Biztos Kezdet 

Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás 

esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján.  

 

5. § (1) A pályázatot a szolgáltató fenntartója – a kezelő szerv elektronikus pályázatkezelő 

rendszere útján – nyújthatja be. 

 

(2) Pályázatot – a 8. § (4) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése szerinti esetek kivételével – csak 

olyan szolgáltató támogatására lehet benyújtani, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően 

be van jegyezve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), vagy amely 

esetében a megfelelő bejegyzés, vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották. 

 

(4) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű 

működési támogatás igénybevételére. 

 

(5) A pályázathoz csatolni kell 

a) a szolgáltatónak a pályázat benyújtásakor hatályos szabályok szerint elkészített szakmai 

programját, 

c) a szolgáltató pénzügyi-gazdálkodási tervét, 

e) már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi 

beszámolót, 

h) a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján 

benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét, 

 

(6) Hiányosan beadott pályázat esetén a kezelő szerv a pályázót egy alkalommal az elektronikus 

pályázatkezelő rendszere útján – a felhívásnak az elektronikus pályázatkezelő rendszerben a 

pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre érkezésétől (a továbbiakban: tárhelyre 

érkezés) számított 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel. 
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(7) A postai úton benyújtott jognyilatkozatokat és más dokumentumokat határidőben 

benyújtottnak kell tekinteni, ha a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták. 

 

(8) Ha a kezelő szerv felhívást, értesítést vagy más dokumentumot küld az elektronikus 

pályázatkezelő rendszerében a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre, erről 

egyidejűleg elektronikus levélben értesíti a pályázót. 

 

6. § (1) A pályázatokat a kezelő szerv a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 10 napon belül 

előkészíti a pályázati bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére. A pályázatokat a bizottság 

a beérkezett pályázatok előkészítését követő 20 napon belül véleményezi.  

(2) Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására külön bizottságot kell 

létrehozni. 

 

(3) A bizottság 

a) elnökét és egy további tagját Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi 

felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter jelöli ki az általa vezetett minisztériumnál foglalkoztatott, kormányzati 

szolgálati jogviszonyban állók közül, 

b) egy tagját a kezelő szerv jelöli ki, 

 

(4) Nem lehet tagja a bizottságnak az a személy, aki 

a) pályázatot nyújtott be, 

b) a pályázónak vagy ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja, 

c) a pályázóval vagy az általa fenntartott bármely szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll, 

d) olyan szervezet ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja, amely 

a pályázóval vagy az általa fenntartott bármely szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, 

e) az a)–d) pont szerinti személy hozzátartozója. 

 

(5) A bizottságot a kezelő szerv működteti. 

 

(6) A bizottság tagja jogosult a pályázatok véleményezésében való részvételért a kezelő szerv 

által előre meghatározott, de pályázatonként legfeljebb 1100 forint tiszteletdíjra, kivéve, ha 

központi költségvetési szervvel kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.  

 

(7) A bizottsági vélemények és a bizottság működését érintő döntések elfogadásához a 

bizottsági tagok többségének egybehangzó szavazata szükséges. 

 

(8) A bizottság a 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti szempontok alapján javaslatot tesz a 

támogatandó, illetve az elutasítandó pályázatokra, továbbá a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cd) 

alpontja szerinti feltételekre. A bizottság a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti 

feltételek meghatározására a pályázatban foglaltaktól eltérően is javaslatot tehet. A bizottság a 

javaslatát köteles indokolni. 
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(9) A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság jelen lévő 

tagjainak nevét, a bizottsági vélemény meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított 

bizottsági véleményt és annak indokolását, valamint az esetleges kisebbségi véleményt. A 

jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet. 

 

(10) A bizottság a működési rendjét – az e rendeletben meghatározott keretek között – maga 

alakítja ki. 

 

7. § (1) A bizottság javaslatának beérkezésétől számított 8 napon belül a kezelő szerv a 

pályázatokat döntésre terjeszti fel Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi 

felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezését követő 8 napon belül dönt a nyertes 

pályázók személyéről, tanoda támogatására kiírt általános pályázat esetén az alaptámogatás és 

az egy feladategységre jutó támogatás általános összegéről, továbbá az (5) bekezdés c) pont 

ca)–cd) alpontja szerinti egyéb feltételekről. 

 

(2) A döntést 

a) az ellátási területen élő, szociálisan rászorult, illetve a szolgáltatás célcsoportjába tartozó 

személyek száma, valamint fejlesztő foglalkoztatás és tanoda esetén a vállalt feladatmutató, 

b) a szolgáltatások területi lefedettsége, elérhetősége, az ellátási terület földrajzi és demográfiai 

sajátosságai, valamint az igénybe vehető egyéb szociális szolgáltatások és azok kapacitása, 

c) a szolgáltatónak – a pénzügyi-gazdálkodási tervben foglaltak alapján megállapítható – 

hatékonysága, 

d) már működő szolgáltató esetén a kezelő szerv, az igazgatóságok és a működést engedélyező 

szerv ellenőrzése során tett megállapítások, 

e) a rendelkezésre álló költségvetési források 

 alapján kell meghozni. 

 

(4) A pályázat nem támogatható, ha 

a) a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben 

nem vagy nem megfelelően tesz eleget, 

b) nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, 

c) a szakmai programban foglaltak nincsenek összhangban az ellátási terület szükségleteivel és 

a vállalt feladattal, 

d) a pénzügyi-gazdálkodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem 

állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a 

vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem 

biztosítottak. 

 

7. § (5) A kezelő szerv döntésről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – az elektronikus 

pályázatkezelő rendszere útján értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza  

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;  

b) a szolgáltató nevét, székhelyét, illetve telephelyét és – amennyiben végleges határozattal be 

van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba – ágazati azonosítóját;  
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c) nyertes pályázat esetén 

ca) az ellátási területet,  

cb) fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó 

feladatmutatót, 

cc) tanoda kivételével a finanszírozási szerződésben az első költségvetési évre meghatározandó 

működési támogatás összegét, 

cd) tanoda esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutatót, valamint a 

finanszírozási időszakra meghatározandó alaptámogatás és feladattámogatás összegét, 

ce) a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok felsorolását és azok 

benyújtásának határidejét, 

 

cf) a finanszírozási szerződés megkötésének határidejét; 

d) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát. 

 

(6) A döntés érvényét veszti, ha 

a) az (5) bekezdés ca)–cd) alpontja szerinti feltételek eltérnek attól, amit a fenntartó a 

pályázatában vállalt, és azt a fenntartó nem fogadja el, vagy 

b) a finanszírozási szerződés a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig, a szolgáltatói 

nyilvántartásba ebben az időpontban nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett 

szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását követő 30 napon 

belül a fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, vagy 

c) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, 

vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, 

körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra. 

(7) A (6) bekezdés b)–c) pontja szerinti körülmények fennállásáról – a határidő leteltét, illetve 

a valós adatokról, tényekről, körülményekről történő tudomásszerzést követő 8 napon belül – a 

kezelő szerv értesíti a fenntartót. 

 

8. § (1) Ha az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul 

maradt területek ellátása, illetve a kapacitásbővítés a 4. § (4) bekezdése szerinti pályázat útján 

sem biztosítható, a szolgáltató meghívásos pályázat útján is kiválasztható. 

 

(2) A meghívásos pályázat keretében legalább három olyan fenntartót kell a pályázat 

benyújtására felhívni, amely a szolgáltatást más ellátási területen biztosítja, vagy amely az 

ellátási területen vagy annak egy részén más szociális szolgáltatást biztosít. E rendelkezés 

tekintetében az egyházi jogi személyeket, illetve az egyesületeket, alapítványokat, 

közalapítványokat és ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit egy 

fenntartónak kell tekinteni. 

 

(3) A pályázat benyújtására való felhívás tartalmazza a 4. § (5) bekezdése szerinti adatokat, 

továbbá a pályázattal érintett ellátási területet. 

 

(4) Meghívásos pályázat esetén a pályázatot olyan szolgáltató támogatására is be lehet nyújtani, 

amely nem felel meg az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Ebben az esetben a 
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pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szolgáltatónak a 

szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére – a pályázati kiírásban meghatározott 

időpontig – a pályázatban foglaltaknak megfelelően sor kerül. 

 

(5) A kezelő szerv a döntés meghozatala előtt – a szolgáltatások területi lefedettsége, illetve a 

megfelelő minőségű és kapacitású szolgáltatások kialakítása érdekében – valamennyi 

pályázóval egyeztet, és javaslatot tehet a pályázóknak egyes pályázatban vállalt feladatok, 

feladatmutatók, illetve az ellátási terület módosítására. Az egyeztetés során a pályázati felhívás 

egyes feltételei Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős 

miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium jóváhagyásával módosíthatóak, amelyről valamennyi pályázót 

haladéktalanul értesíteni kell, és megfelelő határidőt kell számukra biztosítani pályázatuk 

módosítására. 

 

(6) Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az egyeztetésen elhangzott 

lényeges megállapításokat. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet. 

 

(7) A meghívásos pályázatra egyebekben a 4–7. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

9. § (1) Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt 

területek ellátása, illetve kapacitásbővítés érdekében fejlesztési pályázat is kiírható. A 

fejlesztési pályázat keretében a működési támogatáson túl a kezelő szerv fejlesztési támogatást 

is nyújt. 

 

(2) A fejlesztési pályázat a 4. § (4) bekezdése szerinti nyílt pályázatként vagy meghívásos 

pályázatként írható ki. 

 

(3) Fejlesztési pályázat esetén a pályázatot olyan szolgáltató támogatására is be lehet nyújtani, 

amely nem felel meg az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Ebben az esetben a 

pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szolgáltatónak a 

szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére – a pályázati kiírásban meghatározott 

időpontig – a pályázatban foglaltaknak megfelelően sor kerül. 

 

(4) A fejlesztési pályázatra egyebekben a 4–8. § szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, 

hogy a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás elnyerésének és 

felhasználásának feltételeit, a pályázaton elnyerhető fejlesztési támogatás legmagasabb 

összegét, továbbá a fejlesztési támogatással való elszámolás és az ellenőrzés szabályait. 

 

(5) A fejlesztési pályázaton nyertes fenntartóval a kezelő szerv a fejlesztési támogatásról 

támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésére, módosítására és 

megszüntetésére, a fejlesztési támogatás folyósítására, az elszámolásra és az ellenőrzésre Biztos 

Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb 

szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó 

fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat  kell 

alkalmazni. 
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9/A. § (1)   Ha a kezelő szerv az e rendelet szerinti szolgáltatást is nyújtó engedélyesét más 

fenntartó fenntartásába adja, az engedélyest átvevő fenntartóval az engedélyes által a 

fenntartóváltozás időpontjában nyújtott szolgáltatásra - fejlesztő foglalkoztatás esetén 

legfeljebb a fenntartóváltozás időpontjára számított feladatmutató erejéig - a finanszírozási 

szerződés a finanszírozási időszak végéig pályázati eljárás lefolytatása nélkül is megköthető. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a finanszírozási szerződés megkötéséről Biztos Kezdet 

Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás 

esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter dönt, és a hatályos finanszírozási 

feltételeknek megfelelően megállapítja a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti 

egyéb feltételeket. A kezelő szerv a döntésről és a feltételekről – a miniszteri döntést követő 8 

napon belül – értesíti az engedélyest átvevő fenntartót. 

 

10. § (1) A finanszírozási szerződést a kezelő szerv és a fenntartó köti meg. A finanszírozási 

szerződésben 

a) a kezelő szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartónak a szolgáltatás működési 

kiadásaihoz működési támogatást biztosít, 

b) a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a jogszabályokban és a 

finanszírozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja. 

 

(2) A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása: 

a) a pályázó, illetve a 9/A. § szerinti esetben az engedélyest átvevő fenntartó és – ha a 

szolgáltató jogi személy – a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása; 

c) a fenntartó – a (2a) bekezdés kivételével – írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az 

egyéni vállalkozó fenntartó közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy 

pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített pénzforgalmi szolgáltatói aláírási címpéldány;  

d) állami fenntartó esetén a fenntartót képviselő személy képviseleti jogosultságának igazolása; 

e) a társulási szerződés másolata, ha a fenntartó önkormányzati társulás; 

g) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál 

nem régebbi kivonat, ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány; 

h) egyházi fenntartó esetén az egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást 

vagy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személyről a lelkiismereti és vallásszabadság 

jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 

2011. évi CCVI. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti igazolást; 

i) egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos 

adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány; 

j) azon magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla 

szerződése vagy annak közjegyző által hitelesített, illetve a pénzintézet által ellenjegyzett 

másolata, amelyre a fenntartó a működési támogatás folyósítását kéri; 

k) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési, illetve a működését ellehetetlenítő 

végrehajtási eljárás alatt; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800191.kor#lbj89id9be6
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m) a fenntartó nyilatkozata a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóiról, továbbá beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás, valamint a pénzforgalmi szolgáltatók, illetve 

kincstári számlavezetés esetén a Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a fenntartótól 

befogadták a jogszabályban foglaltaknak megfelelő felhatalmazó levelet, amelyben a fenntartó 

elismeri, hogy a kezelő szerv jogosult a fizetési számlája terhére beszedési megbízást 

benyújtani; 

o) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet megelőző 5 évben kapott állami 

támogatásokkal elszámolt, vagy határidőre el fog számolni; 

p) a fenntartó nyilatkozata az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, 

illetve annak változása esetén a változás bejelentésének kötelezettségéről; 

 

(2a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-

hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 

aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a kezelő 

szerv az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen 

lekérdezéssel szerzi meg. 

 

(2b) A 9/A. § szerinti esetben – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – a finanszírozási szerződés 

megkötésének feltétele, hogy az engedélyest átvevő fenntartó csatlakozott a kezelő szerv 

elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a pályázati döntésről szóló értesítés tárhelyre 

érkezését, a szolgáltatói nyilvántartásba nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett 

szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását, illetve a 9/A. § (2) 

bekezdése szerinti értesítésnek a fenntartó által történő kézhezvételét követő 20 napon belül 

kell a kezelő szervnek megküldeni. 

 

(4) A finanszírozási szerződést általános pályázat esetén – ha a pályázati kiírás későbbi kezdő 

időpontot nem határoz meg – a teljes finanszírozási időszakra, a 9/A. § szerinti esetben a 

fenntartóváltozás időpontjától a finanszírozási időszak végéig terjedő időre, egyéb esetben a 

pályázati kiírásban meghatározott időponttól a finanszírozási időszak végéig terjedő időre kell 

megkötni. 

 

(5) Szolgáltatónként és szolgáltatásonként külön finanszírozási szerződést kell kötni. 

 

(6) A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen 

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és annak a számlájának a számát, amelyre a 

működési támogatás folyósítását kéri, 

b) a szolgáltató nevét, székhelyét, illetve telephelyét és ágazati azonosítóját, 

c) a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet, 

d) a szolgáltatás megnevezését,  

e) fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely címét, a vállalt feladatmutatót és a 

feladatmutató számításának módját, 

f) tanoda kivételével az első költségvetési évre meghatározott működési támogatás összegét, 
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g) a működési támogatás folyósításának határidejét és módját, 

i) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat, 

j) a finanszírozási szerződés kezdetének és megszűnésének időpontját, 

k) a finanszírozási szerződés módosításának és felmondásának eseteit és módját, 

l) a fenntartó bejelentési kötelezettségét, a titkos menedékház, a Biztos Kezdet Gyerekház és a 

tanoda kivételével ideértve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási 

kötelezettséget, 

m) a kötelezően vezetendő dokumentumok körét és a dokumentálás módját, 

n) az elszámolás és az ellenőrzés rendjét, 

o) a fenntartónak és a szolgáltatónak a 18. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét, 

p) a szerződésszegés következményeit, 

11. § (1) A fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a 10. § (6) bekezdés a)–b) pontja 

szerinti adatok vagy a fenntartó valamelyik fizetési számlaszáma megváltozik. A bejelentéssel 

egyidejűleg meg kell küldeni a megváltozott adattal kapcsolatos – 10. § (2) bekezdése szerinti 

– iratokat. 

 

(2) A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet 

nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéshez csatolni kell a 

fenntartóváltozással kapcsolatos – 10. § (2) bekezdése szerinti – iratokat és az új fenntartónak 

a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét. A finanszírozási szerződés a 

fenntartóváltozás véglegessé válásával megszűnik, ha a finanszírozási szerződésben a fenntartó 

személyében bekövetkező változáshoz a kezelő szerv a bejelentést követő 30 napon belül 

írásban nem járul hozzá. 

 

(3) A finanszírozási szerződés megkötését követően indult csőd-, felszámolási, végelszámolási, 

kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési és végrehajtási eljárásról a 

fenntartó legkésőbb 5 napon belül köteles tájékoztatni a kezelő szervet. 

 

12. § (1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege a 

pályázat elbírálását követően megemelésre kerül, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter - az Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) útján - javaslatot tehet a 

hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartóknak a tárgyévre megállapított 

feladatmutatónak vagy az egy feladategységre jutó támogatás összegének a megemelésére. Ha 

a fenntartó a megemelést elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani 

kell. 

(2) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a fenntartó 

a) az NSZI felhívására naptári évenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi 

megemelését, 

b) naptári félévenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi csökkentését. 

(3) A tárgyévi feladatmutató (2) bekezdés szerinti 

a) megemelésének elfogadásáról a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az ellátások 

színvonalára és a rendelkezésre álló források erejéig - a bizottság javaslatának kikérését 

követően -, 

b) csökkentésének elfogadásáról az NSZI 
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dönt. Ha a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, illetve az NSZI a tárgyévi 

feladatmutató módosítását elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani 

kell.  

13. § (1) A finanszírozási szerződés megszűnik 

a) a finanszírozási időszak leteltével, 

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével, 

 

c) a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásból történő véglegessé vált törlésével, a 

d) felmondással, 

e) azonnali hatályú felmondással, 

f) a 11. § (2) bekezdése szerinti esetben. 

 

(2) Amennyiben a finanszírozási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az 

ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő működési támogatást és kamatát 

megfizették, a kezelő szerv hozzájárul a 10. § (2) bekezdésének m) pontja szerinti 

felhatalmazás, illetve nyilatkozat visszavonásához. 

 

14. § (1) A fenntartó a finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül 

felmondhatja. 

 

(2) A fenntartó a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a működési 

támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, a 16. § (8)–(9) 

bekezdésében foglaltak kivételével. 

 

15. § (1) A kezelő szerv a finanszírozási szerződést – Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén 

a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idővel felmondhatja, 

ha 

b) a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy, 

c) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, 

e) a szolgáltatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó 

összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki, 

f) a fenntartóval szemben a finanszírozási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, 

végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy 

végrehajtási eljárás indul, 

g) a fenntartó a működési támogatás egy részét nem a szolgáltatás működési, fenntartási 

költségeihez használja fel, 

h) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a kezelő szerv felhívása ellenére határidőben 

nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz 

eleget, illetve a kezelő szerv az elszámolást elutasítja, 

i) a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja a kezelő szerv, a 18. § (1) bekezdése szerinti 

igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) vagy a működést engedélyező szerv 

ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, 

j) a fenntartó a visszafizetési vagy a kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti,  
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k) a szolgáltató a szolgáltatást – a krízisközpont, a titkos menedékház, a Biztos Kezdet 

Gyerekház és a tanoda kivételével – nem nyújtja a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási 

terület egészén, 

m) a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerződésben meghatározott valamely 

kötelezettségét az a)–l) pontban foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi. 

 

(2) A kezelő szerv a finanszírozási szerződést – Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a 

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével – azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó 

a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott 

iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt 

elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem 

került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre. 

 

(3) A felmondási ok bekövetkezéséről az igazgatóság, illetve a működést engedélyező szerv 

haladéktalanul értesíti a kezelő szervet. 

 

16. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésére vonatkozó szerződéseket Biztos Kezdet 

Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás 

esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a kezelő szerv főigazgatója tárgyév 

január 5-éig kötik meg. 

 

(2) A fenntartónak a működési támogatást a kezelő szerv folyósítja.  

 

(3) A finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a kezelő szerv 

elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a működést engedélyező szervet és az ellenőrző 

igazgatóságot. 

 

(5) A kezelő szerv a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási 

szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az 

első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés 

esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés 

megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani. 

 

(6) A finanszírozási szerződés évközi módosításából származó különbözet a következő 

negyedévi működési támogatással egyidejűleg kerül kiutalásra, illetve a következő negyedévi 

működési támogatásból kerül levonásra. 

 

(7) A fenntartó köteles átadni a működési támogatás teljes összegét annak a szolgáltatónak, 

amelyre tekintettel a működési támogatást folyósítják. 

 

(8) A működési támogatás folyósítását a kezelő szerv felfüggeszti, ha 

b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási 

kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig, 
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c) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási 

felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,  

d) a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja a kezelő szerv, az ellenőrző igazgatóság vagy a 

működést engedélyező szerv ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az 

állapot fennállásáig. 

e) a szolgáltató a szolgáltatást nem nyújtja, a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig. 

 

(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított működési támogatást – ha a szerződést a kezelő szerv 

időközben nem mondta fel – a felfüggesztés okának megszűnését követő harminc napon belül 

kell folyósítani. 

 

(10) A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a működést engedélyező szerv és 

az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a kezelő szervet. 

 

17. § (1) A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig, a finanszírozási szerződés 

évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a 

kezelő szervhez a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást a kezelő 

szerv elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt 

elszámolást kell a kezelő szervhez benyújtani. Az elszámoláshoz csatolni kell a főkönyvi 

kivonatot és a főkönyvi kivonatban foglaltakat alátámasztó analitikát. 

 

(2) Az elszámolást a kezelő szerv megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy 

alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel. 

 

(3) Az elszámolások elfogadásáról a kezelő szerv a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A 

döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben – az 

elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével – az ellenőrző igazgatóságot. A 

kezelő szerv az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése 

nem állapítható meg. 

 

18. § (1) Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes 

igazgatóság kétévente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve 

szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén 

ellenőrzi. Az adott évben ellenőrizendő szolgáltatókat és az ellenőrizendő időszakot az 

ellenőrző igazgatóság határozza meg. Az ellenőrizendő időszak az ellenőrzés tapasztalatai 

alapján kiterjeszthető. Az ellenőrző igazgatóság soron kívüli ellenőrzést is lefolytathat. Az 

ellenőrzést a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén az elszámoló adatlap 

másolatának az ellenőrző igazgatósághoz történő beérkezését követő 60 napon belül kell 

lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed a tényleges feladatmutatók megállapításának 

szabályszerűségére, és a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára. 

 

(2) Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó a 

kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az ellenőrző igazgatóság az 

észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző 
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igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a kezelő szervnek és a 

fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek indokairól.  

 

(3) A kezelő szerv az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását 

közvetlenül is ellenőrizheti. Az ellenőrzésről a kezelő szerv a (2) bekezdésben foglaltak 

megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül 

megküldi az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak. 

 

(4) A fenntartó és a szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását elkülönítetten és 

naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés 

lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az 

ellenőrzésben egyébként közreműködni. 

 

19. § (1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót 

nem teljesítik, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetni.  

 

(5) Ha a működési támogatás egy részét nem a szolgáltató működési vagy fenntartási kiadásaira 

fordították, a jogellenesen felhasznált működési támogatást vissza kell fizetni.  

 

(6) A működési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó 

a) a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta, 

b) a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez 

benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, 

körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a 

pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna 

megkötésre. 

 

(7) Ha a kezelő szerv az elszámolást elutasítja, vagy a finanszírozási szerződés megszűnését 

követően a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a 

hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a fenntartó 

vagy a szolgáltató a finanszírozási szerződés megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés 

feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, a tárgyévi működési támogatás teljes összegét vissza 

kell fizetni. 

 

(8) A fenntartó a visszafizetendő működési támogatás összege után a folyósítás időpontjától a 

visszafizetés időpontjáig – részletfizetési kedvezmény vagy az e rendelet alapján folyósításra 

kerülő támogatásból részletekben történő levonás (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) 

engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig – az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén 

késedelmi kamatot fizet. 

 

 

20. § (1) A működési támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a kezelő szerv 

jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót 

figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre. 
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(2) Ha a visszafizetendő támogatás és a fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer 

forintot, a tartozást nem kell nyilvántartani és megfizetni. 

 

(3) A kezelő szerv a visszafizetésre kötelezett írásban benyújtott, részletes indokolást 

tartalmazó kérelmére fizetési kedvezményt engedélyezhet. A fizetési kedvezmény időtartama a 

12 hónapot nem haladhatja meg. Ha a fenntartó a kezelő szerv által meghatározott feltételeket 

nem teljesíti, a kezelő szerv a fizetési kedvezményt visszavonja. 

 

21. § (1) A visszafizetendő működési támogatás és annak kamata a folyósítandó működési 

támogatásból levonásra kerül. 

 

(2) Ha a visszafizetendő működési támogatás, illetve annak kamata a folyósítandó működési 

támogatásból nem vonható le, és a kezelő szerv részletfizetést sem engedélyezett, a fenntartó a 

visszafizetendő működési támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlését követő 15 

napon belül, a benyújtott elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az 

elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. 

 

(3) A fizetési kedvezmény visszavonása esetén a fenntartó a visszafizetendő működési 

támogatást és kamatait a fizetési kedvezmény visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét 

követő 15 napon belül köteles megfizetni. 

 

(4) Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének és kamatfizetési kötelezettségének a (2), 

illetve (3) bekezdésben foglaltak szerint nem tesz eleget, a kezelő szerv felhatalmazáson alapuló 

beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számláira. 

 

(5) A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása érdekében a kezelő 

szerv megkeresi az állami adóhatóságot. 
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4. A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 

SZOLGÁLTATÓK, INTÉZMÉNYEK ÉS HÁLÓZATOK HATÓSÁGI 

NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS  ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ  369/2013.  (X. 

24.) KORM. RENDELET 

 

1. § E rendelet alkalmazásában 

l) telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló  

lb) az la) alpont hatálya alá nem tartozó szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva 

álló helyiség, támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, illetve a fejlesztő foglalkoztatás 

helyéül szolgáló ingatlan (a továbbiakban: foglalkoztatási hely), amelynek telephelyként 

történő bejegyzését a fenntartó kéri; 

 

4. § (5a) Ha a fenntartó az engedélyes címének módosítását kéri, az adatmódosítás iránti teljes 

kérelem ügyében a kérelemben foglalt új cím szerint illetékes 

működést engedélyező szerv jár el, 

szakhatóság jár el a támogatott lakhatás és a fejlesztő foglalkoztatás kivételével.  

 

10 § (1) Ha a nappali szociális ellátás, a bentlakásos szociális intézményi ellátás, a gyermekek 

napközbeni ellátása, a gyermekek esélynövelő szolgáltatása, a gyermekek átmeneti otthona, a 

családok átmeneti otthona, a gyermekotthon vagy az utógondozó otthon elhelyezésére szolgáló 

ingatlan – ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingatlant –, támogatott 

lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén 

a foglalkoztatási hely használatának joga határozott időre szól, vagy ha a bejegyzés feltétele 

ellátási szerződés fennállása, és az ellátási szerződést határozott időre kötötték, a működést 

engedélyező szerv támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító adott ingatlant, 

az adott fejlesztő foglalkoztatási helyet, egyéb esetben a szolgáltatást arra az időszakra jegyzi 

be, ameddig az ingatlan az engedélyes használatában van, illetve ameddig az ellátási szerződés 

hatályban van (a továbbiakban együtt: határozott idejű bejegyzés). 

 

11 § (1) Jogszabály a feltételek megjelölésével elrendelheti vagy lehetővé teheti, hogy a 

működést engedélyező szerv támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító adott 

ingatlant, fejlesztő foglalkoztatás esetén az adott foglalkoztatási helyet, egyéb esetben a 

szolgáltatást ideiglenes hatállyal jegyezze be, vagy a bejegyzést ideiglenes hatályúra módosítsa, 

ha az engedélyes nem felel meg a jogszabályban előírt valamennyi feltételnek. 

 

12 § (3) Ha a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya 

megszűnik, a szolgáltatás, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási 

hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi lakhatási szolgáltatást biztosító 

ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a támogatott lakhatás is törlődik a szolgáltatói 
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nyilvántartásból. Ha valamennyi foglalkoztatási hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a 

fejlesztő foglalkoztatás is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi szolgáltatás 

törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, az engedélyes is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból.  

 

23. § (1) A fenntartó köteles az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek a változást 

követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha 

a) – nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, 

fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek esélynövelő szolgáltatása, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon 

esetén – a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy 

a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki, ide nem értve a 

Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt). 

 

28. § (1) A fenntartó 

g) be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az 

ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető 

jelzőkészülékek számának, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek 

számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, az adatmódosítást 

legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni. 

 

38. § (1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi 

a fenntartónak, 

az engedélyesnek, 

költségvetési támogatással működő engedélyes, valamint finanszírozási szerződéssel 

működtetett, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális 

munka, fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek esélynövelő szolgáltatása és krízisközpontként 

működő családok átmeneti otthona esetén másolatban – elektronikus levélben – az 

igazgatóságnak. 

 

39. § (3) Ha a működést engedélyező szerv a (2) bekezdésben foglalt esetben vagy más esetben 

a népegészségügyi, élelmiszer-ellenőrző vagy építésügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt, a 

tűzvédelmi hatóságot, , illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi hatóságot, a 

munkaügyi hatóságot vagy a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység 

ellenőrzésére jogosult hatóságot (a továbbiakban együtt: ellenőrző társhatóság) ellenőrzés 

lefolytatása céljából megkeresi, az a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben az 

engedélyesnél, a működést engedélyező szervvel együttműködve, harminc napon belül 

ellenőrzést folytat le. 

 

41. § (1) Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű 

működés helyreállítására megállapított határidőn belül nem igazolja, hogy a felszólításban 

foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében 

egyébként szükséges, a működést engedélyező szerv utóellenőrzést tart. 
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(2) Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a 

jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés 

jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével 

f) csökkentheti a férőhelyszámot, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát, fejlesztő 

foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számát. 

 

43. § (1)  Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése és a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdése alapján kiszabott 

bírságot a kiszabó határozat véglegessé válását követő harminc napon belül kell megfizetni az 

eljáró működést engedélyező szervnek. 

(2)  A bírságból befolyt összeget a működést engedélyező szerv negyedévente, a negyedévet 

követő hónap 20-áig központosított beszedési számlára utalja át. A működést engedélyező szerv 

az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó, véglegessé vált határozat másolatát megküldi a 

miniszternek. 

 

 1. számú melléklet 

 

3. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai: 

fejlesztő foglalkoztatás: 

a foglalkoztatási hely címe, helyrajzi száma és az egyes foglalkoztatási helyeken 

foglalkoztatható személyek száma, 

az arra vonatkozó adat, hogy a foglalkoztatási hely bejegyzése határozatlan idejű, határozott 

idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú 

bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, 

3.5. a támogatott lakhatás és a fejlesztő foglalkoztatás kivételével valamennyi szolgáltatás 

esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott 

idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú 

bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja, 

 

 5. számú melléklet 

 

A szolgáltatással kapcsolatos iratok: 

2.5. Fejlesztő foglalkoztatás esetén - a 2.1. pontban foglaltakon túl - csatolni kell a 

foglalkoztatási hely használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a 

használat jogcímét nem igazolja. 
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5. A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁSRÓL ÉS AZ ORSZÁGOS JELENTÉSI 

RENDSZERRŐL SZÓLÓ 415/2015.  (XII. 23.) KORM. RENDELET 

 

 Az igénybevevői nyilvántartás 

 

3. § (1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) 

bekezdésben meghatározott kivételekkel – arra az engedélyesre terjed ki, 

d) amely fejlesztő foglalkoztatást vagy gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújt, ha e 

szolgáltatására a fenntartó hatályos – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti – finanszírozási szerződéssel 

rendelkezik. 

 

7. § (1) Az időszakos jelentés keretében az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevői 

nyilvántartásban nyilatkozik arról, hogy a 4. § szerint rögzített személy a szolgáltatást - ide nem 

értve az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet - az adott napon igénybe vette-e, vagy 

- ha az az állami támogatás alapja - a 4. § szerint rögzített személlyel az adott napon fennállt-e 

a szolgáltatásra irányuló jogviszony.  

 

(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget 

i) fejlesztő foglalkoztatás esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt 

követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották. 
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6. 2019. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAKRÓL, VALAMINT EZEN  ELLÁTÁSOK 

FEDEZETÉRŐL  

 

 

4.§ 4. Foglalkoztató 

4.9. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoctv.) szerinti fejlesztési jogviszony keretében fejlesztési foglalkoztatási díjat 

folyósító fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény. 

 

37. § (1) A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 

támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban, fejlesztési foglalkoztatási 

díjban, a 2012. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs 

ellátásban, rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, rendvédelmi 

egészségkárosodási járadékban, honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben, 

honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy az ellátás összege után 

nyugdíjjárulékot fizet. A saját jogú nyugdíjban, valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, 

özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási 

segély, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, valamint a fejlesztési foglalkoztatási 

díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban 

részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a 

nyugdíjjárulék fizetését.  
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7. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY 

 

 1. számú melléklet 

 

4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: 

4.10. az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a gondozottak részére kifizetett 

munkaterápiás jutalom, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény szerinti fejlesztési foglalkoztatási díj. 
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8. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 

 

3. § E törvény alkalmazásában: 

38. fejlesztő foglalkoztató: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 

99/D. § (1) bekezdése szerinti szervezet; 

  

33. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja, vagy a 

Kormány által elrendelt esetben köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minősülő 

szervezeteknek, amelyek 30%-ot elérő vagy meghaladó mértékben megváltozott 

munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az olyan 

fejlesztő foglalkoztatók számára, amelyek 30%-ot elérő vagy meghaladó mértékben fejlesztő 

foglalkoztatásban résztvevőket foglalkoztatnak. Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, vagy a 

Kormány által elrendelt esetben köteles úgy rendelkezni, hogy a közbeszerzési szerződést olyan 

munkahely-teremtési program keretében kell teljesíteni, amelynek keretében legalább 30%-ban 

megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű személyek kerülnek 

alkalmazásra a szerződés teljesítése során (védett munkahely-teremtési program). Erre a tényre 

az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell. 
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9. AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDELMI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKRŐL ÉS 

AZ ORSZÁGOS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKRŐL 

SZÓLÓ 390/2017. (XII . 13.) KORM. RENDELET 

 

3. § (1) Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék szakterületei: 

h) fejlesztő foglalkoztatás, 

(2) Az (1) bekezdés 

a) h) pontja szerinti szakterület körébe 

aa) az aktív korúak ellátásával összefüggő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szabályozott közfoglalkoztatással, 

ab) a szocioterápiás foglalkozások megszervezésével, 

ac) a fejlesztő foglalkoztatás megszervezésével, 

ad) a (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységgel, 

ae) a helyi, kistérségi, regionális foglalkoztatási program elkészítésével kapcsolatos; 

szociális szakértői feladatok ellátása tartozik. 

 

  

1. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 

Bejelentés gyermekvédelmi szakértői/szociálpolitikai szakértői tevékenység folytatásáról 

Bejelentés gyermekvédelmi szakértői/szociálpolitikai szakértői tevékenység folytatásáról 

Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvételemet az alábbi szakterület(ek)re 

kérem: 

 

4.8. fejlesztő foglalkoztatás 

 

2. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 

A gyermekvédelmi szakértőknél és a szociálpolitikai szakértőknél elfogadható szakképesítés, 

vezetőképzés, szakvizsga és szakmai gyakorlat 

II. Szociálpolitikai szakértők 

 

8. Fejlesztő foglalkoztatás szakterület  

8.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles 

szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, 

szociológus, szociálpedagógus, andragógus, gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles 

közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú 

végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi 

menedzser, konduktor, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés 

lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális 

tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, viselkedéselemző. 
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8.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: általános szociális munkás, szociálpedagógus, 

szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, 

szociológus képesítésnél: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális 

szakvizsga; pszichológus képesítésnél: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga vagy klinikai szakpszichológusi szakvizsga, gyógypedagógus 

képesítésnél: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga vagy 

pedagógus-szakvizsga, jogász képesítésnél: közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga, 

igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális igazgatásszervező képesítésnél: 

közigazgatási szakvizsga. 

 

8.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott 

tevékenység, az Szt. 57. §-ában meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett 

tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális igazgatással összefüggésben 

végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással, 

illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 

25. § (3) bekezdése szerinti szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő 

feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül 

összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási 

intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység. 
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10. 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  

 

1. § (1) E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) 

tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki. 

 

 17. §  (3)  Nem kell telepengedély kiadására irányuló kérelmet benyújtani azon nem veszélyes 

és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység folytatása esetén, amelyet annak gyakorlója a 

telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott 

telepengedély, majd 2009. március 31-től a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 

a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendelet szerint bejelentés alapján végzett. Ebben az esetben a tevékenység folytatását 2013. 

január 1-től telepengedély hiányában is jogszerűnek kell tekinteni. 
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11. 2018. ÉVI LII. TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL  

 

13. § (1) A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg 

a) a munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizetőt az őt a munkaviszonyra 

tekintettel terhelő adóból, 

b) az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból 

c) a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös 

vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a 

szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az 

egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára 

tekintettel terhelő adóból. 

 

(2) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a foglalkoztatott, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyéni vállalkozó, 

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a tag, 

megváltozott munkaképességű személynek minősül e § alapján. 

 

(3) E § értelmében megváltozott munkaképességű személynek minősül az, 

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű, vagy 

b) aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján 

megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt 

jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 

38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül. 

 

(4) A részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra a kifizető által a foglalkoztatott 

után, az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított, a tag után a kifizető által 

megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 2. § (1) bekezdés szerinti 

adómértékkel megállapított összeggel. 

(5) A kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy 

a (3) bekezdés szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását 

igazoló határozat birtokában érvényesítheti. 

(6) A megváltozott munkaképességű személy a (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti 

jogosultság megszűnéséről, az arról szóló határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon 

belül köteles tájékoztatni a kifizetőt. 

(7) Amennyiben az adókedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, akkor az 

adókedvezmény a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe.  
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12. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKNAK A VESZÉLYHELYZET SORÁN 

ELRENDELT MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ 88/2020. (IV.5.) KORM. 

RENDELET (HATÁLYOS: 2020.04.20 - 2020.06.18) 

 

4. § Az Szt. 130. §-a szerinti támogatás a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személy napi 

munkavégzésétől függetlenül érvényesíthető azon személyek után, akik a veszélyhelyzet 

kihirdetése napján a fejlesztő foglalkoztatónál fejlesztési jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban álltak és jogviszonyuk a veszélyhelyzet alatti elszámolási időszakban is 

fennállt.  

 

16. § (5) bekezdése: A fejlesztő foglalkoztatásba bevontak rehabilitációs alkalmassági 

vizsgálatáról szóló, veszélyhelyzet alatt lejáró szakvélemények, javaslatok érvényessége a Vr. 

hatályvesztését követő hatvanadik napig meghosszabbodik.  
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13. A KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY NEMZETGAZDASÁGOT ÉRINTŐ 

HATÁSÁNAK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES AZONNALI 

INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 47/2020. (III. 18.) KORM. RENDELET 

(HATÁLYOS: 2020.05.07 - 2020.06.18) 

 

6. §  (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt 

veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)–(4) bekezdés szerinti 

eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra. 

 

(2) Az Mt-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy  

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési 

szabályoktól eltérően is módosíthatja,  

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést 

egyoldalúan elrendelheti,  

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és 

indokolt intézkedéseket megteheti.  

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e 

rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.  

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban 

eltérhetnek. 

 

7. § Az 1–6. §-ok szerinti rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány 

rendeletekben határozza meg.  
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14. 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 556/2020. (XII. 4.) KORM. 

RENDELET (HATÁLYOS: 2021.01.01 - 2021.03.01.) 

 

 

4. § Az Szt. 130. §-a szerinti támogatás a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személy napi 

munkavégzésétől függetlenül érvényesíthető azon személyek után, akik 

a) a veszélyhelyzet kihirdetése napján vagy 

b) a támogatási rendszerbe 2021. január 1-jétől bevont fenntartók esetén a január 15-ig 

megkötött egyéni munka-, illetve fejlesztési szerződés alapján  

a fejlesztő foglalkoztatónál fejlesztési jogviszonyban vagy munkaviszonyban álltak, és 

jogviszonyuk a veszélyhelyzet ideje alatti elszámolási időszakban, valamint a veszélyhelyzet 

megszűnését követő harmincadik napig fennállt. 

 

5. § A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § 

(1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően csak a veszélyhelyzet megszűnését követő 

második hónap utolsó napján szűnik meg. 

 

12. § A veszélyhelyzet megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy 

fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat 

megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet 

megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg. 

 

15. § (1): A veszélyhelyzet ideje alatt az Szt. szerinti nappali ellátást nyújtó intézmények – ide 

nem értve a nappali melegedőt – épületében nyújtott szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti, 

azzal, hogy ebben az esetben a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy 

infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani.  

 

 

 

 

 


