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A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv

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



Útmutató – fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére 
2021 https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/szgyf-
fenntartasu-foglalkoztatok-szakmai-dokumentumai

https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/szgyf-fenntartasu-foglalkoztatok-szakmai-dokumentumai


Szocioterápia
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Kontextus 

• A foglalkoztatottak 70,7%-a (2408 fő) ápolást- gondozást igénylő 
ellátásban részesült

• Kb. 3000 foglalkoztatott éves szinten

• az Szt. és Mt. szerint foglalkoztatottak aránya - a tavalyi évhez 
hasonlóan – országos szinten, átlagosan 73 és 27 %

• A fejlesztő foglalkoztatásban részvevő személyek kb. 30%-a 
rendelkezik komplex minősítéssel

• TL kiköltözések

• 28 intézmény foglalkoztat ellátottakat Mt. szerinti jogviszonyban



A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái

• Fejlesztő foglalkoztatás : SZGYF fenntartású intézmény + pályázati 
finanszírozás

• Rehabilitációs ügyintézői tevékenység

• Akkreditált foglalkoztatóknak nyújtott költségvetési támogatás

• Akkreditált szolgáltatói tevékenység – hazai projektek - SZIN

• Európai Uniós projektek – tervezési időszak

• Adókedvezmények

• Rehabilitációs hozzájárulás



Fejlesztő 
foglalkoztatásban 
lévő személy



Ki/mi a rehabilitációs hatóság?

• Kormányhivatal

• Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály,

• Nyugdíjbiztosítási és Rehabilitációs Igazgatási Főosztály,

• Foglalkoztatási Főosztály, 

• Családtámogatási és Rehabilitációs Főosztály, 

• Egészségbiztosítási és Rehabilitációs Főosztály, 

• Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya



Példa: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szerv
ezeti-egysegek/nyudgijbiztositasi

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek/nyudgijbiztositasi


Együttműködés Szolgáltatás kérés
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy 
köteles

• a határozat közlését követő 10 napon belül 
megkeresni az RH-t,

• az RH-nál rehabilitációs tervben 
meghatározott időpontban megjelenni,

• aktívan munkahelyet keresni,

• a felajánlott

• da) rehabilitációs szolgáltatást, valamint a 
támogatott képzési lehetőséget elfogadni,

• db) megfelelő munkahelyhez jutást 
elősegítő munkaerő-piaci programban részt 
venni, és

• dc) megfelelő munkahelyre szóló 
állásajánlatot elfogadni, ide értve a 
közfoglalkoztatás keretében történő 
foglalkoztatást is.

• A megváltozott munkaképességű személyek 
számára történő rehabilitációs szolgáltatások 
biztosítása céljából a rehabilitációs hatóság 
nyilvántartást vezet

• a megváltozott munkaképességű személyről, 
ha rehabilitációs ellátásban részesül vagy 
önként kéri a nyilvántartásba vételét,

• E § alkalmazása során megváltozott 
munkaképességű személynek kell tekinteni a 
fogyatékossági támogatásban vagy a vakok 
személyi járadékában részesülő személyt is.



Rehabilitációs ügyintézői tevékenység

• Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtás – munkába bekerülés 
vagy váltás

• Munkaközvetítés akkreditált munkáltatóhoz

• Munkaközvetítés nyílt munkaerő-piacra

• Projektbe közvetítés

• Képzési lehetőség



Akkreditált szolgáltatók

• Kilencvenes évek közepétől

• Térítésmentes szolgáltatásokat nyújtottak megváltozott 
munkaképességű személyeknek és munkáltatóknak

• Különböző módszertanok alapján(4M, KMP, LSR, TF, MA, Egységes 
szolgáltatás)

• 2022: 33 akkreditált szolgáltató, elérhetőség:

• KORMÁNYHIVATALOK - Budapest Főváros Kormányhivatala - Hírek 
(kormanyhivatal.hu)

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-akkreditalt-szolgaltatok


Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci
integrációját elősegítő programok támogatása FOGLALKOZTATÁS 
2020 pályázat

• https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti Fogyatékosságügyi 
és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

• A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen 
célcsoportjára irányulóan:

a) munkahelyek megőrzését támogató tevékenységek;

b) munkahelyek létrehozását támogató tevékenységek;

c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;

d) egyéb, a pályázati célhoz illeszkedő tevékenységek.

https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020


https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-
felhivasok/foglalkoztatas2020

https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020


Fogyatékosságügyi tanácsadók

• MONTÁZS projekt: 22 Információs és Koordinációs Pontot (IKOP) 
hozott létre 

• 2022. január 1 - fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenység

• Kijelölt család- és gyermekjóléti központ, Szoctv, Gyvt

• A fogyatékosságügyi tanácsadók feladata, hogy pontos és releváns 
információkkal lássa el az érdeklődőket, személyesen, telefonon és e-
mailben is.

• SZIN-Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (nfszk.hu)

https://www.nfszk.hu/hirek/hirek/uj-helyszineken-a-fogyatekossagugyi-tanacsadok


Információs és Koordinációs Pontok



Akkreditált munkáltatók

• 2005 óta van akkreditáció: személyi, tárgyi feltétel, ellenőrzés, 
egységesség

• Költségvetési támogatás

• 2022: 539 akkreditált munkáltató, 1380 telephely

• BFKH Rehabilitációs Főosztály 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-
egyseg/rehabilitacios-foosztaly

• Munkáltatók elérhetősége: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-
rehabilitacio

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-foosztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio


Akkreditált munkáltatói jelenlét – Főigazgatóság 
(2021)

• 5 akkreditált foglalkoztóval keret-megállapodás – 1700 fő foglalkoztatása

• 26 intézmény egyedi együttműködési megállapodás,

• Fejlesztő foglalkoztatást  és akkreditált foglalkoztató jelenlétét is biztosító 
intézmények száma – 31

• Csak akkreditált foglalkoztató jelenlétét biztosító intézmények száma  - 3

• Csak fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények száma - 21

• Intézményi kapcsolatok, nem intézmény területén történő foglalkoztatás



INTÉZMÉNYI FOGLALKOZTATÁS HAZAI/UNIÓS PROJEKTEK

AKKREDITÁLT FOGLALKOZTATÁS REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG

FOGLALKOZTATÁS



Hasznos linkek

• https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/szgyf-fenntartasu-
foglalkoztatok-szakmai-dokumentumai

• https://szgyf.gov.hu/fejleszto-foglalkoztatas/hirek

• efiportal.hu | Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál

• Munka világa | efiportal.hu

• https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-
rehabilitacio/

• https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-
rehabilitacio/egyseges-szolgaltatas-modszertan/

• https://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/intezmenyi-ferohely-kivaltas/page/3/

https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/
https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/
https://www.efiportal.hu/
https://www.efiportal.hu/munka-vilaga/
https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/
https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-rehabilitacio/egyseges-szolgaltatas-modszertan/
https://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/intezmenyi-ferohely-kivaltas/page/3/


Gyakran hivatkozott jogszabályok
• a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény – Mmtv.

• a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet – Mmr.

• a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 
szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet – Mmtr.



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


