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vonatkozó éves értékel ő beszámoló teljesítésér ől  
 

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 teljesítésér ől, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalko zási rehabilitációs 
tevékenységér ől minden év március 31-éig, a 2. mellékletben megha tározott szempontok 
szerint beszámolni a Kormányhivatalnak” . 
 
Kérjük, hogy beszámolási kötelezettségüknek – az elmúlt évek gyakorlatát követve - elektronikus 
úton, az akkreditációs modulon keresztül tegyenek eleget, az alábbiak szerint:  
 

- a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer Akkreditációs Modulján keresztül  válassza ki az 
„Adat-és személyi változások bejelentése” felületet.  

- 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 szöveges dokumentumot *word  
formátumban, annak mellékletét *excel  formátumban. Mivel a beszámolókból nyert adatok 
különböző statisztikák alapját képezik, így a jelzett módon megküldött formátumok jelentősen 
megkönnyítik a feldolgozást, az adatok kinyerését. Tekintettel arra, hogy a modulhoz minden 
munkáltatónak egyedi hozzáférése van, így a cégszerűen aláírt dokumentum megküldésétől 
eltekintünk. 

 
Az Akkreditációs Modul elérhető: https://akkreditacio.nrszh.hu elektronikus felületen. Amennyiben ezt 
a lehetőséget választja, a postai megküldés nem szükséges. 
 
Továbbra is javasoljuk az éves értékel ő beszámoló fenti módon történ ő beküldését! 
 
Amennyiben bármely okból kifolyólag beszámolóját postai úton küldi meg, azt egy eredeti  
példányban  kérjük a következő címre: 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Rehabilitációs Főosztály Rehabilitációs Akkreditációs és 
Ellenőrzési Osztály 1036 Budapest, Lajos utca 160-162.  
 
Tájékoztatom azonban arról, hogy a beszámoló beérkezését követően - a feldolgozás megkönnyítése 
érdekében – a dokumentumot elektronikus formában is kérjük majd megküldeni. 
 
Az éves beszámoló elkészítésének szempontjait, a Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg, 
amelyhez kapcsolódóan a tájékoztatót honlapunkon az alábbi linken megtalálja. 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio  
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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, - Dátum a digitális aláírás szerint 
 

Tisztelettel: 
Ébert Péter 

főosztályvezető 
Melléklet:  

• Tájékoztató a beszámoló elkészítésének szempontjairól (1. sz. melléklet) 
• 2019. évi számszaki beszámoló (2. sz. melléklet) 
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