
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a fejlesztő foglalkoztatás költségvetési támogatása átmeneti szabályainak alkalmazásáról 

a járványügyi veszélyhelyzet időszakában 

 

Mind a fejlesztő foglalkoztatást végző fenntartók/szolgálgatók, mind a fejlesztő 

foglalkoztatásban résztvevő fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedély beteg, hajléktalan 

személyek alapvető érdeke, hogy a jelen veszélyhelyzetet az adott lehetőségek között, a 

lehető, legbiztonságosabb körülmények között, kiszámítható anyagi és egzisztenciális 

helyzetben éljék át, megőrizve a munkahelyeket illetve a munkavégző képességüket, készek 

legyenek az újraindulásra. Ezen célkitűzések vezették a fejlesztő foglalkoztatás 

szakterületének irányítóit, amikor kezdeményezték a Kormánynál a veszélyhelyzet idejére 

szóló jogszabály módosítást, lehetővé téve ezzel a fejlesztő foglalkoztatás működtetésének 

fenntartását, bízva abban, hogy az átmeneti időszakon túljutva a foglalkoztatásuk továbbra is 

biztosított lesz. 

A 2020. évben azonosított új koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Vr.) 

figyelembe véve került megalkotásra „A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális 

szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről” szóló 88/2020. (IV.5.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban:Vszr.), amely szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a 

fejlesztő foglalkoztatás támogatására vonatkozó szabályokat az alábbiakra tekintettel kell 

alkalmazni:  

 

A fejlesztő foglalkoztatás tekintetében a Vszr. az alábbi eltéréseket tartalmazza:   

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.  

 

Részletes útmutató az átmeneti szabályok alkalmazásához 

 

1.) Fejlesztő foglalkoztatásba bevonhatók köre   

 

a.) intézményi jogviszony vizsgálata: 

Fejlesztő foglalkoztatásban az vehet részt, aki az Szt. 99/B. § (2) bekezdése szerinti 

intézményi jogviszonnyal rendelkezik.  



A veszélyhelyzet időtartama alatt előfordulhat, hogy a fejlesztő foglalkoztatásba 

bevonható személynek az intézményi jogviszonya változik, például a Vszr. 16. § (1) 

bekezdésének a) pontja szerint a nappali ellátást nyújtó intézmények épületében a 

szolgáltatások szünetelnek, illetve a 16. § (1) bekezdés gb) pontja alapján az egyes 

szolgáltatási elemek a fenntartó döntése alapján szüneteltethetők.  

Ezek nem jelentik azt, hogy az érintett személy ezen időtartamok alatt nem vehetne 

részt fejlesztő foglalkoztatásban.  

Általánosságban elmondható, hogy megfelelő vezetői óvintézkedésekkel a fejlesztő 

foglalkoztatásban részt vevő intézmények működése biztosítható, bezárásuk, vagy a 

fejlesztő foglalkoztatás teljes felfüggesztése nem merült fel. 

A fenntartónak/szolgáltatónak a feladata, hogy biztosítsa az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságot munkavégzés és fejlesztés személyi, tárgyi feltételeit, 

gondoskodjon a munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi szabályok betartásáról, a 

járványügyi helyzet idejére előírt egészségügyi óvintézkedések betartásáról.  

A fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételeit a munkahelyek munkavédelmi 

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

rendelet határozza meg. 

Megjegyezzük, hogy mindemellett a Vszr. 16. § (1) bekezdésének ga) pontja 

lehetőséget biztosít arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló az 1/2000. (I.7.) SZCSM 

rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó 

döntése alapján ideiglenesen el lehet térni.  

 

A veszélyhelyzetre tekintettel az intézmények működési rendjére vonatkozó egyéb 

szabályok a Szociális Ágazati Portálon elérhetőek, pl. Útmutató a koronavírus 

terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális 

alapszolgáltatásokban; Útmutató szociális szakosított, gyermek átmeneti, gyermekvédelmi 

szakellátást biztosító intézmények és javítóintézetek részére; Útmutató az Országos 

Tisztifőorvos határozatában foglaltak végrehajtásához. 

 

b.) egészségügyi alkalmasság vizsgálata:  

 

A Vszr. 16. § (5) bekezdése alapján továbbra is folytatható azon ellátottak fejlesztő 

foglalkoztatása, akiknek a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának, vagy 

szakvéleményének a hatálya a veszélyhelyzet ideje alatt jár le.  

 

Ügyelni kell azonban arra a szolgáltatónak, hogy a Vr. hatályvesztését követő 60 napot 

belül gondoskodjon az új alkalmassági, illetve fejlesztési jogviszony esetén az együttes 

javaslat elkészítéséről.   

 

Amennyiben az ellátott foglalkoztatása munkaviszonyban történik, akkor felmerülhet, 

mi a teendő hasonló esetben a munkaköri alkalmassági vizsgálatok tekintetében. A 

foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok feladatait tekintve Országos Tisztifőorvos 2020. 

március 17-ei Operatív Törzs ülését követő bejelentésére, a foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatok a nemzetgazdaság működőképességének megtartása és a járványügyi 

védekezés biztosíthatósága érdekében a nem elhalasztható alapfeladataik teljes körű 

ellátására kötelezettek. Ezen feladatok körébe tartoznak az előzetes munkaköri orvosi 



alkalmassági vizsgálatok is, ezért a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltató köteles a 

vizsgálatot elvégezni, ez nem hátráltathatja a foglalkoztatást.  

 

Az intézkedés alól az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok jelentenek csak 

kivételt, amelyek esetében - a munkáltatóval való egyeztetést követően - e vizsgálatok 

időpontja elhalasztható. A rendelkezés kizárólag az időszakos orvosi alkalmassági 

vizsgálatok "érvényességét" hosszabbítja meg, azaz azok "nem járnak le" (időszakos 

munkaköri orvosi alkalmasság időtartama a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig 

meghosszabbítható). 

 

2.) Elszámolható költségek a veszélyhelyzet alatt: 

 

a.) Munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén elszámolható költségek:  

 

Ebben az esetben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni, de mérlegelni kell, hogy a veszélyhelyzet 

időtartama alatt folytatható-e a munkavégzés a megszokott módon, vagy szükséges a 

munkaszerződést módosítani az átmeneti időszakra, vagy egyéb intézkedést bevezetni.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Közlöny 47. számában jelent meg „A 

koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet, amelynek 

6. §-a a veszélyhelyzet időtartamára előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében az 

Mt. vonatkozásában eltérő szabályok alkalmazását teszi lehetővé.  
 

6. § (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. 
 

Ez azt jelenti, hogy a munkáltató és a munkavállaló megállapodásuk alapján az Mt. 

szabályaitól eltérhetnek, például a fizetett szabadságra vonatkozó összes Mt-s szabálytól, 

(több fizetett szabadságos napot állapít meg), vagy ha a munkáltató mentesíti a 

munkavállalót a munkavégzés alól, milyen díjazást állapít meg.  

De egyoldalúan a munkáltató otthoni munkavégzést is elrendelhet, mely során fejlesztő 

foglalkoztatás esetén mérlegelendő, hogy az ellátott ennek otthoni környezetben 

biztonságosan eleget tud-e tenni.   

 

a.1.) Amennyiben a további munkavégzés megoldható, akkor az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően történik a támogatás felhasználása. 



A munkáltató a támogatást eddig is igénybe vehette szabadság, betegszabadság, illetve 

a táppénz meghatározott részének finanszírozására, ezek a szabályok változatlanok. 

 

a.2.) Amennyiben nem tudja a munkavállaló a munkavégzést biztosítani, az 

alábbiakban részletezett különösen indokolt esetek miatt, akkor is lehetősége 

nyílhat a támogatás igénybe vételére.    

A Vszr. 4. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatás a napi munkavégzés 

(fejlesztés) időtartamától függetlenül is érvényesíthető legyen, azon személyek 

után, akik 2020. március 11-én 15:00 időpont előtt (azaz a veszélyhelyzet kihirdetése 

napján) már fejlesztési jogviszonyban, vagy munkaviszonyban álltak, és a 

veszélyhelyzet időtartama alatt is fennáll.  

A fejlesztő foglalkoztató munkáltató leginkább az alábbi különösen indokolt 

esetben, például ha: 

- a járványügyi helyzetre tekintettel a munkavállaló számára biztonságosan a 

munkahelyre történő eljutás, és hazautazás nem biztosított, vagy 

- a munkavédelmi szabályok által előírt biztonságos munkavégzés a foglalkozás-

egészségügyi szempontokat is figyelembe véve az érintett személy egészségi 

állapotára tekintettel nem megvalósítható, vagy 

- a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy működését közvetlenül 

és súlyosan érintő ok esetén a munkavégzés feltételeit nem tudja biztosítani, 

vagy módosítani (pl. otthoni munkavégzést biztosítani),  

és arra lehetőség van, a tényleges munkavégzés helyett az érintett 

munkavállalók számára egyéb megoldást is választhat.  

Ilyen esetekre az Mt. alábbi rendelkezései alkalmazhatóak: 

- az Mt. 146. § (1) bekezdése alapján állásidő kerülhet alkalmazásra, akkor alapbér 

illeti meg a munkavállalót, vagy  

- az Mt. 146. § (2) bekezdése szerint a munkáltató mentesítheti a munkavállalót a 

munkavégzés alól, ilyenkor a kiesett munkaidőre a megállapodásuk szerinti 

díjazás illeti meg a munkavállalót.    

Mindig az egyéni körülmények tisztázása és mérlegelése után lehet dönteni arról, hogy 

él-e és ha igen, akkor milyen formában a munkáltató a fenti lehetőségekkel.   

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a fenti különösen indokolt esetek 

igazolására a munkáltatók csatolják be azokat a dokumentumokat, amelyek 

igazolják, milyen intézkedéseket tettek a foglalkoztatás fenntartása érdekében, 

vagy mi miatt nem biztosítható a további munkavégzés.   

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet lehetséges időtartama nem ismert, érdemes 

egyénenként áttekinteni, kinél melyik megoldás a legjobb, és viszonylag rövid 

időintervallumra meghatározni milyen megoldást ajánlhat a munkáltató: például 

először a szabadság egy részét adja ki a munkáltató, vagy pl. havonta határozza meg a 

munkavégzés alóli mentesítés, állásidő időtartamát, mert lehet, hogy ezen intézkedés 

alatt betegállományba kerül az érintett. 



Lényeges, hogy ez irányú döntés esetén a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról, 

és az eltérő díjazásról a felek megállapodjanak, és ezt írásban is dokumentálják. 

A fenti megoldásokkal elkerülhető, hogy az ellátott munkaviszonyát megszüntessék, 

vagy tartós fizetés nélküli szabadságot adjanak ki. 

Ha a munkavállaló határozott idejű munkaviszonya szűnne meg a veszélyhelyzet ideje 

alatt, és ezt a felek továbbra is szeretnék fenntartani, lehetőség van a munkaszerződés 

meghosszabbítására. 

 

b.) Fejlesztési jogviszony esetén elszámolható költségek: 

Fejlesztési jogviszonyban az Szt. rendelkezései az irányadóak, amennyiben a fejlesztés a 

továbbiakban, a veszélyhelyzet időtartama alatt is fenntartható. 

Amennyiben a fejlesztés nem megvalósítható, akkor a Vsz. 4. §-a alapján lehet eljárni 

a támogatás igénybe vétele során, a fentiekben részletezett a2.) pontban foglaltak 

szerint.   

A a2.) pontban foglaltakkal azonos intézkedések esettén, az Szt.-ben előírt minimális 

fejlesztési díjat érdemes alapul venni. Ezáltal is lehetővé téve, a „Fejlesztő foglalkoztatást 

biztosító szolgáltatók számára készített Útmutatóban” részletezettek szerint a 

társadalombiztosítási szabályok alapján a nyugdíj alapjául szolgáló kereset, és jogszerző 

idő biztosítását. 

 

c.) Segítők költségeinek elszámolása: 

 

Amennyiben a veszélyhelyzet időtartama alatt továbbra is megvalósul a fejlesztés, vagy 

munkavégzés, a fejlesztő foglalkoztató felelőssége, hogy hogyan szervezi meg segítői 

feladatok ellátását, a kellő távolság betartásával.   

 

Az 1/2000 SZCSM rendelet 110/L. §-ban szereplő egyéni foglalkoztatási terv kapcsán a 

(2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a foglalkoztatási terv tartalmazza a 

foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás 

módjait.  

 

A segítő bére abban az esetben számolható el, ha feladatát (annak egy részét) 

valamilyen módon, igazolhatóan, ténylegesen ellátja. Ez például online, vagy telefonos 

kapcsolattartás módján, infokommunikációs eszközök igénybevételével is megvalósulhat.  

A támogatásba beállított költségek között, csak a teljesített segítői tevékenységek 

költségei jeleníthetőek meg az átmeneti időszakban.  

 

Amennyiben munkavégzés nem történik, akkor a munkáltató dönthet abban, hogy például 

mentesíti a munkavégzés alól, vagy más munkakörbe osztja be, illetve milyen díjazást 

biztosít.   

 

d.) Működési költségek elszámolása: 



 

Az Szt. 130. §-a alapján 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.  

 

Kérjük, hogy a veszélyhelyzetben élvezzen előnyt a fejlesztő foglalkoztatásban 

résztvevő emberek folyamatos foglalkoztatásának rugalmas eszközökkel történő 

biztosítása.  
 

 

3.)  Egyéb eltérő szabályok: 

 

a.) KENYSZI-be történő jelentési kötelezettség:  

 

- A fejlesztő foglalkoztatás esetén az Sztv. 20/C (1) bekezdésének g) pont szerinti 

adatok közül az igénybevételi naplójában jelenteni kell az igénybevételt, valamint 

az ellátott által ledolgozott foglalkoztatási órák számát. Ezek az adatok az 

önellenőrzésben javíthatók. (A foglalkoztatási órák száma, illetve a szolgáltatás 

típusa 2020. március 10-én került kötelező elemként a KENYSZI-be). 

- Annak a szociális szolgáltatásnak a típusát, amely alapján az ellátott fejlesztő 

foglalkoztatásban részesül, az igénylésben kötelező rögzíteni.  

- Amennyiben történik foglalkoztatás pl. intézményen belül elkülönítetten, vagy 

otthoni munkavégzés keretében (akár csak néhány személy esetében is), úgy a 

megszokott módon pipával kerüljön ez rögzítésre. 

- Amennyiben valóban nem történik foglalkoztatás (pl. állásidő esetén), úgy a 

KENYSZI rendszerben ezt a megszokott módon „X”- szel kell rögzíteni. 

- Felhívjuk az intézmények figyelmét arra, hogy a KENYSZI rendszerben március 

során tévesen rögzített tételek korrigálására 2020. április 15-ig van lehetőség. 

 

b.) Dokumentumok vezetése: 

Tekintettel arra, hogy a Vszr. 16. § (1) bekezdésének e) pontja az alapszolgáltatások 

tekintetében előírja, hogy a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírásoktól el kell 

tekinteni a járványügyi helyzetre tekintettel, ezt irányadónak tekinthetjük a fejlesztő 

foglalkoztatással összefüggő jelenléti ívek, egyéb dokumentumok tekintetében is, azaz az 

igénybe vevővel ezeket nem célszerű aláíratni.  

Természetesen, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumokat a fejlesztő 

foglalkoztatóknak továbbra is az előírtak szerint kell vezetni.   

 

c.) Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerinti egyéni foglalkoztatási tervek kezelése:  

Az egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak időbeni és szakmai megvalósulását jelentősen 

befolyásolhatja a veszélyhelyzet, és ennek időtartama alatt alkalmazott esetleges eltérő 

fejlesztési, munkavégzési szabályok, ezért javasolt ezek rugalmas figyelembe vétele, és a 



kialakult helyzetnek megfelelően történő kezelése, az időszakos felülvizsgálatok 

ütemezése.    

 

Budapest, 2020. április  

 


