
 

 

 

 

 
Rehabilitációs Főosztály 

1036 Budapest, Lajos u. 160-162. – Telefon: +36 (1) 896-7064 
E-mail: rehab@rehab.bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

 
Tisztelt Akkreditált Munkáltató! 

 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (1) 
bekezdés d) pontja rendelkezik arról, hogy: „Az akkreditált munkáltató köteles az akkreditációs 
követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs 
tevékenységéről minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott szempontok 
szerint beszámolni a Kormányhivatalnak,”. 
 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években vegyesen, postai és elektronikus úton is érkeztek hozzánk a 
beszámolók, szeretnénk, ha a beszámolási kötelezettség teljesítésének formája egységesebb és 
egyszerűbb lenne. 
 
Ennek megfelelően az akkreditált munkáltató éves beszámolási kötelezettségének az alábbi 
lehetőségek közül választva tehet eleget: 
 

1. A legegyszerűbb, leggyorsabb és a leghatékonyabb lehetőség, ha a Rehabilitációs 
Szakigazgatási Rendszer Akkreditációs Modulján keresztül az „Adat-és személyi 
változások bejelentése” felületen tesz eleget beszámolási kötelezettségének. Ezt az 
ügylettípust választva az „Ügy alapadatai” menü „Megjegyzés” rovatába célszerű megjelölni a 
következőt: éves beszámoló megküldése. A „Csatolt dokumentumok” 6. pontjába töltse fel a 
cégszerű aláírással ellátott, *pdf formátumban elmentett éves beszámolót. Az Akkreditációs 
Modul elérhető: https://akkreditacio.nrszh.hu elektronikus felületen. Amennyiben ezt a 
lehetőséget választja, a postai megküldés nem szükséges. 

 
Szeretnénk, ha minél többen választanák ezt a lehetőséget, hogy a régiókban 
ellenőrzést végző kollégáink gyorsabban és hatékonyabban tudjanak a beszámolási 
kötelezettség teljesítéséről információt kapni. 

 
2. A második lehetőség, hogy beszámolóját postai úton küldi meg egy eredeti példányban a 

következő címre: 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Rehabilitációs Főosztály Rehabilitációs Akkreditációs és 
Ellenőrzési Osztály 1036 Budapest, Lajos utca 160-162. Az ügykezelést megkönnyítendő, 
levelét címezze a munkáltató mellé rendelt szakügyintéző részére. Erről is talál friss 
információkat a honlapunkon. 

 
Az éves beszámoló elkészítésének szempontjait, a Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg, 
amelyhez kapcsolódóan a tájékoztatót honlapunkon megtalálja.  
 
A továbbiakban felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az akkreditált munkáltató éves 
beszámolási kötelezettségét elmulasztja és ez az ellenőrzéseink során megállapítást nyer, szankciót 
vonhat maga után. 
 
 
Budapest, 2018. március 7. 
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