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REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS 

ORSZÁGOS SZAKMAI KOLLÉGIUM

 Szakmai Kollégiumok 

„a szakmai kollégiumok a minisztérium és az ágazat vezetésének közvetlen 
tanácsadó testületei”

 Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma,

 Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium,

 Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai Kollégiuma,

 Szociális és Gyámügyi Igazgatás Országos Szakmai Kollégiuma,

 Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium,

 Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium,

 Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégiuma,

 A Kollégium elnöke a Szociálpolitikai Tanács egyik tagja. (1187/2016. (IV. 12.) Korm. 
Határozat a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről)
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 A Miniszter 6-6 főt kért fel kollégiumonként. Minden felkért kollégiumi tag 
további 1-1 főt javasolhatott.

 A Szakmai Kollégium feladata az adott kollégium hatáskörébe tartozó 
szakterület szociális szakmai kérdéseinek vonatkozásában az alábbi 
tevékenységek ellátása

 az előterjesztett koncepciók, stratégiák és előterjesztések véleményezése,

 jogszabály megalkotására, módosítására történő javaslat tétel, valamint felkérésre 
közreműködés azok előkészítésében,

 szakmai sztenderdek, protokollok és más, szakmafejlesztési eszközök 
kidolgozására és bevezetésére vonatkozó javaslatok előterjesztése, 
közreműködés ezek kidolgozásában
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 a szociális szakma innovatív programjainak, változásainak 
előmozdításában való részvétel,

 szakmai egyeztetés összehívásának kezdeményezése,

 a szakmafejlesztési irányelveket érintő állásfoglalás kialakítása, a 
módszertani ajánlások véleményezése,

 a szociális ágazati életpályamodellre, valamint a szociális képzésekre, 
továbbképzésekre vonatkozó javaslatok véleményezése,

 szükség esetén más kollégiummal együttes ülés megtartására vonatkozó 
javaslat tétele,

 szükség esetén az ügyrendjük módosítására vonatkozó javaslat 
előterjesztése.



A KOLLÉGIUM ÁLTAL TÁRGYALT,  VÉLEMÉNYEZETT 

KÉRDÉSEK,  JAVASLATOK

 2016-2017

 a Rehabilitációs kártya jogosulti körének kiterjesztése;

 az atipikus foglalkoztatás lehetősége;

 a szociális foglalkoztatás megújításának kérdése.

 a fejlesztő foglalkoztatás megújítására vonatkozó törvénytervezet

 a megváltozott munkaképességű emberek érdekében nyújtott munkaerő-piaci 

szolgáltatások helyzete és a jövőbeni kilátásai.                                                               

 Rehabilitációs hozzájárulás meghatározott feltételek szerinti kiváltása.                                                                    

 Szolgáltatások helyzetének megtárgyalása. 

 2018.

 rehabilitációs hozzájárulás kiváltási lehetőségei



Köszönöm a figyelmet!


