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TÁJÉKOZTATÓ 

akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatban 
 
 

Felhívjuk szíves figyelmét 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) 8.§, 
továbbá 15. §-ra, amelyek a megszerzett rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező akkreditált 
munkáltatók kötelezettségeiről és egyes kötelességszegések esetén az akkreditációs tanúsítvány 
visszavonásáról szólnak. 
 
A kötelezettségek sorából különösen a következők érdemelnek fokozott figyelmet: 

- az akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően kell működni, 
- lehetővé kell tenni az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok 

megtekintését, a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát, 
- az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási 

rehabilitációs tevékenységéről minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott szempontok 
szerint be kell számolni a Hivatalnak, 

- jogszabályi, illetve szerződéses nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni szükséges. 
 
A más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a munkáltató köteles a vonatkozó megállapodást 
megszüntetni, ha tudomására jut, hogy a másik vállalkozásnál nem teljesülnek a megváltozott munkaképességű 
munkavállaló biztonságos munkavégzésének feltételei vagy a személyes rehabilitációs tervben meghatározott 
egyéb feltételek. 
 
Nyolc munkanapon belül be kell jelenteniük: 
 

- a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban megjelölt adataik változását, 
- az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást, 
- a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizáró, illetőleg visszavonását megalapozó körülmény 

bekövetkezését, 
- tevékenységének, illetőleg a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységének megszűnését, 

illetőleg megszüntetését, 
- ha végelszámolását határozta el, vagy vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-

végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás indult,   
- ha más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni, a más vállalkozás 

érdekkörében végzett tevékenység bejelentésével egyidejűleg mellékelni kell a Korm. rendelet 5. § (3) 
bekezdés l) pontjában meghatározott dokumentumokat. 

 
A tanúsítvány hatálya alatt egyszerűsített eljárás lefolytatására van lehetőség az alábbi esetekben: 
 

- a munkáltató korábban nem akkreditált székhelyének, telephelyének, fióktelepének akkreditálása, 
- a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan adataiban következett be változás, amelyek az 

akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem érintik, 
- a munkáltató új tevékenység nyilvántartásba történő felvételét, vagy tevékenység törlését kérelmezi. 

 
A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely 
megjelölése iránti kérelem elbírálásának határideje 21 nap.  
 
Az ellenőrzés a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt a Korm. rendelet 16. §-ban 
meghatározottak szerint, az akkreditált munkáltató kötelezettségei teljesítésének vizsgálatára, valamint a 
munkáltató által igénybe vett, e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési támogatások felhasználásának 
vizsgálatára irányul.  
Felhívjuk figyelmét, hogy az ellenőrzési eljárás eredményének döntő szerepe van a rehabilitációs 
akkreditációs tanúsítvány megtartásában.   
 
Reméljük, hogy a tanúsítvány megszerzése is hozzájárul a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi 
integrációjának, munkaerő-piaci aktivitásának növeléséhez, és életük minél szélesebb körű kiteljesítéséhez. 


