
 

Tájékoztató a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 

akkreditációjáról 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 327/2011. (XII.29.) számú Kormányrendelet értelmében a 

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával és az akkreditált szolgáltatók 

nyilvántartásával, valamint az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) látja el. 

 

Elérhetőségek 

Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162., 

Telefon: (1) 462-6601 

E-mail: tamogatas.akkreditacio@nrszh.hu 

Ügyfélfogadás: 

Személyes ügyfélfogadásra indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban van lehetőség:  

hétfőtől csütörtökig munkanapokon 8:00-16:30 óráig, 

 pénteken 8:00-14:00 óráig. 

 

Tájékoztató 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának szabályait a 2016. június 9-től hatályos, a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza. 

 

Az akkreditációs eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtását, a bejelentési kötelezettség alá eső 

változás bejelentését 

− postai úton az 1036 Budapest, Lajos utca 160-162.,  

− valamint személyesen a Kormányhivatalban munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 

óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig a 1036 Budapest, Lajos utca 160-162. szám alatt lehet 

benyújtani, továbbá 

− elektronikus úton is a tamogatas.akkreditacio@nrszh.hu email címre. Az elektronikusan, nem 

hivatalos formában benyújtott kérelmek esetén hiánypótlási eljárás kerül lefolytatásra. 

A személyesen benyújtott kérelmeket kérjük két eredeti példányban benyújtani. A kérelmet átvevő 

ügyintéző az átvételt aláírásával és dátumbélyegzővel igazolja, ezután az egyik eredeti példányt a 

kérelmezőnek visszaadja. A postai vagy személyes úton benyújtott kérelmek mellékleteit kérjünk 

elektronikus úton is megküldeni a tamogatas.akkreditacio@nrszh.hu email címre.  

 

Az akkreditációs kérelemhez szükséges, az oldalon található letölthető fájlok (Kérelem adatlap, 

Kiégés elleni program, Rehabilitációs szolgáltatási terv űrlap, Rehabilitációs szolgáltatási terv 
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adatlap) makrókat tartalmaznak, amelyek vírusmentesek, a felhasználó számítógépét nem 

veszélyeztetik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kitölthető mezők megjelenése nincs arányban a 

beírható karakterek számával! A dokumentumokat kérjük elektronikusan kitölteni és kék tollal 

aláírni. 

 

A szolgáltatói akkreditációs eljárás lefolytatására 21 nap áll a Kormányhivatal rendelkezésére, 

az ügyintézési határidő a kérelemnek a Kormányhivatalhoz történő megérkezését követő napon 

kezdődik.  

 

A szolgáltatói akkreditációs tanúsítvány kiállításához szükséges feltételekről a 327/2011. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 21/C. §-ában foglalt szabályok rendelkeznek, amelyek áttekintése, 

értelmezése a kérelem benyújtása – véglegesítése – előtt feltétlenül indokolt! A jogszabály 

elérhető a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140329.322375 címen. 
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