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

 

A gyermekvédelmi szakértőknél és a szociálpolitikai szakértőknél 

elfogadható szakképesítés, vezetőképzés, szakvizsga és szakmai gyakorlat 

 

I. Gyermekvédelmi szakértők 

 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás szakterület 

1.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség2 , okleveles pszichológus, 

pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség3 , okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális 

menedzser, viselkedéselemző, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és 

gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi 

tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, 

szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség4 , 

pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-

szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, 

védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, komplex szociális szolgáltatások 

1.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

1.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, ezek 

fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai 

gyakorlat. 

2. Bölcsődei ellátás szakterület 

2.1. Elfogadható szakképesítés: 

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy 

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), 

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) 

végzettséggel rendelkező: 

orvos, okleveles pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, 

védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy, vagy 

3. a 2. a)-g) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: 

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus 

szakképzettségű személy, vagy 

4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: 
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intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus 

szakképzettségű személy. 

2.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

2.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: bölcsődei területen, valamint 0-3 éves gyermekek ellátását 

végző gyermekotthonban szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, 

módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat. 

3. Gyermekek egyéb napközbeni ellátása szakterület 

3.1. Elfogadható szakképesítés: 

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy 

2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 

c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

e) kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ), 

f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 

g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) 

végzettséggel rendelkező: 

orvos, okleveles pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, 

védőnő vagy felsőfokú szociális szakképzettségű személy, vagy 

3. a 2. a)-g) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: 

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus 

szakképzettségű személy, vagy 

4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: 

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus 

szakképzettségű személy, konduktor, fejlesztő pedagógus. 

3.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

3.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekek napközbeni ellátása, egyéb alternatív, a 0-5 éves 

korú gyermekek optimális fejlődése érdekében végzett képességgondozás, szabadidős programok 

szervezése területén szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, 

módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat. 

4. Gyermekek átmeneti gondozása szakterület 

4.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, 

pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 

szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú 

szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, 

közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező, 

védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális 



tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, 

teológus, hittantanár, hittanár, okleveles pasztorális tanácsadó/ okleveles pasztorális tanácsadó és 

szervezetfejlesztő szakember. 

4.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

4.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátások 

vagy a szociális ellátások területén szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, 

ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat. 

5. Nevelőszülői, helyettes szülői ellátás szakterület 

5.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve 

hittantanár, hittanár - szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- 

és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles 

pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember. 

5.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

5.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: nevelőszülői, helyettes szülői hálózatban, vagy annak 

működtetése során szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, 

módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat. 

6. Gyermekotthoni ellátás szakterület 

6.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve 

hittantanár, hittanár - szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- 

és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-

szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-

szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális 

közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles 

pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, vagy szociális menedzser oklevéllel 

rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles 

pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember. 

6.2. Elfogadható szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális 

szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető 

szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

6.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekotthoni ellátásban vagy annak működtetése során 

szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során 

szerzett szakmai gyakorlat. 

7. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás szakterület 

7.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus - kivéve hittanár, 

hittantanár - szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és 

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-

szervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatás-szervező, szociális menedzser oklevéllel 

rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász 



szociálpolitikai szakon, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és 

szervezetfejlesztő szakember, hittanár, hittantanár. 

7.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

7.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásban, ennek fenntartói 

vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat. 

8. Javítóintézeti nevelés szakterület 

8.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, 

pszichopedagógus, okleveles pszichológus, mentálhigiénés szakképzettség, jogász, 

igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, közgazdász szociálpolitikai szakon. 

8.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

8.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: javítóintézetben, speciális gyermekotthonban, ezek fenntartói 

vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat. 

9. Fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása szakterület 

9.1. Elfogadható szakképesítés: gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor. 

9.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú 

szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

9.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális ellátás területén 

fogyatékos gyermekekkel végzett munka, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai 

gyakorlat. 

10. Speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása szakterület 

10.1. Elfogadható szakképesítés: pedagógus szakképzettség, okleveles pszichológus, 

gyógypedagógus, pszichopedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, orvos. 

10.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

10.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális, illetve az 

egészségügyi ellátás területén speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekekkel végzett munka, 

illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat. 

11. Gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata 

szakterület 

11.1. Elfogadható szakképesítés: okleveles pszichológus, pszichiáter. 

11.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 



11.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális, illetve az 

egészségügyi ellátás területén gyermekek személyiségvizsgálata, illetve ezek módszertani segítése 

során szerzett szakmai gyakorlat. 

 

12. Konfliktuskezelés szakterület 

12.1. Elfogadható szakképesítés: a szociális továbbképzések rendszerében e témában minősített 

program trénere, illetve a programon kiképzett személy, felsőfokú intézménynél szakirányú 

továbbképzés keretében, mediátor/közvetítő szakirányon szerzett oklevél. Kiképzettnek tekintendő az 

a személy is, aki olyan programon szerzett tanúsítványt, amelyet 2003. április 11-e előtt minősítettek. 

A minősítés tényét a programot akkreditáltató személy vagy szervezet képviselője igazolja. 

12.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

12.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén 

szerzett 5 éves gyakorlat, ezen belül 3 éves, a konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika 

tanítása során szerzett szakmai gyakorlat. 

13. Gyermekvédelmi közvetítés (mediáció) szakterület 

13.1. Elfogadható szakképesítés: a szociális továbbképzések rendszerében e témában minősített 

program trénere, illetve a programon kiképzett személy, felsőfokú intézménynél szakirányú 

továbbképzés keretében, mediátor/közvetítő szakirányon szerzett oklevél. Kiképzettnek tekintendő az 

a személy is, aki olyan programon szerzett tanúsítványt, amelyet 2003. április 11-e előtt minősítettek. 

A minősítés tényét a programot akkreditáltató személy vagy szervezet képviselője igazolja. 

13.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

13.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén 

szerzett 5 éves gyakorlat, ezen belül 3 éves, a konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika 

tanítása során szerzett szakmai gyakorlat. 

14. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése szakterület 

14.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, 

okleveles pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, 

jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező, szociális menedzser 

oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász 

szociálpolitikai szakon, pszichopedagógus, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális 

menedzser, viselkedéselemző, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA). 

14.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

14.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerek működtetése, 

fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, értékelése, módszertani segítése során szerzett 

szakmai gyakorlat. 

15. Nyilvántartás szakterület 



15.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, 

okleveles pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, 

jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező, szociális menedzser 

oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász 

szociálpolitikai szakon, pszichopedagógus, mentálhigiénés segítő szakember, okleveles 

szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző. 

15.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

15.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerekben, illetve ezek 

fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, értékelése, módszertani segítése során szerzett 

szakmai gyakorlat. 

16. Az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése szakterület 

16.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus 

szakképzettség, okleveles pszichológus. 

16.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

16.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerekben, ezek 

módszertani segítése során szerzett gyakorlat, gyermekekkel foglalkozó egészségügyi intézményben 

szerzett szakmai gyakorlat. 

17. Gyermekek vagyoni érdekvédelme szakterület 

17.1. Elfogadható szakképesítés: közgazdász, jogász, felsőfokú szociális szakképzettség vagy 

pedagógus szakképzettség. 

17.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel 

megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga. 

17.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: ingatlanok forgalmazásában, pénzügyi befektetésekben, 

gazdasági társaságok működésében, továbbá a gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás területén a 

gyermekek vagyonának kezelésében szerzett szakmai gyakorlat. 

18. Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szakterület 

18.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális 

szervező, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, jogász, 

igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális igazgatásszervező, pedagógus szakképzettség. 

18.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: közigazgatási szakvizsga, jogász képesítésnél jogi 

szakvizsga is. 

18.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által 

vezetett minisztériumban folytatott tevékenység, a Gyvt. 15. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott 

ellátások körében végzett tevékenység, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál a fenntartói 

feladatok ellátásával összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, 

valamint a járási hivatalnál a gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatással összefüggésben végzett 

tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával (a továbbiakban: szolgáltatói 
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nyilvántartás), a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével 

összefüggő feladatellátás, a pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve 

egyházi fenntartónál gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységgel közvetlenül 

összefüggő feladat ellátása vagy mindezek módszertani segítése, felsőfokú szociális 

szakképzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység. 

 

II. Szociálpolitikai szakértők 

1. Időskorúak szociális ellátása szakterület 

1.1. 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, 

mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, 

okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles 

pszichológus, viselkedéselemző. 

1.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, orvosi szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi 

szakvizsga is. 

1.3. 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. 

2. Fogyatékos személyek szociális ellátása szakterület 

2.1. 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, 

audiológus, fül-orr-gégész szakorvos, ortopéd szakorvos, szemész szakorvos, diplomás ápoló, 

okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, 

mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, 

diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, konduktor, 

konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító, fejlesztő pedagógus. 

2.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, orvosi szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi 
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szakvizsga is, konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító, gyógypedagógus képesítésnél a 

pedagógus-szakvizsga is. 

2.3. 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. 

3. Pszichiátriai betegek szociális ellátása szakterület 

3.1. 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, 

pszichiáter szakorvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi 

menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai 

konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, 

okleveles pszichológus, konduktor. 

3.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, pszichiáter szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus 

képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is. 

3.3. 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. 

4. Szenvedélybetegek szociális ellátása szakterület 

4.1. 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, 

addiktológiai vagy pszichiáter szakorvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, 

egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, 

addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és 

szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, konduktor. 
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4.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, addiktológiai szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus 

képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, addiktológiai szakpszichológusi szakvizsga. 

4.3. 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. 

5. Hajléktalan személyek szociális ellátása szakterület 

5.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú képzettség. 

5.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, orvosi szakvizsga, klinikai szakpszichológusi szakvizsga. 

5.3. 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. 

6. Családsegítés szakterület 

6.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, 

pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális 

menedzser, viselkedéselemző, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és 

gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi 

tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, 

szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség, 

pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-

szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, 

védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, komplex szociális szolgáltatások. 

6.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is. 

6.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, ezek 

fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai 

gyakorlat. 
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7. Szociális igazgatás szakterület 

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

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

szociálpedagógus, andragógus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális 

igazgatás szakirányú végzettséggel, szociális igazgatásszervező, közgazdász. 

7.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: közigazgatási szakvizsga, jogász képesítésnél jogi 

szakvizsga is. 

7.3. 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. 

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. 

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 
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fenntartónál szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális 

alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység. 

9. Rehabilitációs utógondozás szakterület 

9.1. 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, 

mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, 

okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles 

pszichológus, viselkedéselemző. 

9.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, orvos, rehabilitációs szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, 

pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, gyógypedagógus képesítésnél a 

pedagógus-szakvizsga is. 

9.3. 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. 

10. Szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, 

valamint a szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás szakterület 

10.1. 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, 

mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, 

okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles 

pszichológus, viselkedéselemző, konduktor. 

10.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális 

menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus képesítésnél a közigazgatási 

szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is. 

10.3. 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 
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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. 

11. Szociális minőségfejlesztési tanácsadás szakterület 

11.1. 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, 

mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, 

okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles 

pszichológus, viselkedéselemző, konduktor, szociális minőség menedzser, vezető auditor. 

11.2. 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. 

12. Szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos 

eljárásokban, szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális 

intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában, szakértői közreműködés a 

komplex minősítési eljárásban szakterületek 

12.1. 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, 

mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, 

okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles 

pszichológus, viselkedéselemző, konduktor, konduktor tanító, konduktor óvodapedagógus. 

12.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 

szociális szakvizsga, rehabilitációs szakorvos, pszichiáter szakorvos, addiktológiai szakorvos 

képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi 

szakvizsga is, konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító, gyógypedagógus képesítésnél a 

pedagógus-szakvizsga is. 
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12.3. 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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