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Tisztelt Munkáltató! 
 
 
Ön, aki ezt a tájékoztatót olvassa, egészen biztos, hogy hallott már a megváltozott munkaképesség
munkavállalók foglalkoztatásáról, a rehabilitációs akkreditációs 
munkáltatókról. A jelenleg hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkez
mindegyike részese volt annak a folyamatnak, amelyre Ön még csak most készül. Szeretnénk Önnek 
segíteni, egyrészt, hogy közeleb
pedig ezzel az előzetes tájékoztatással szeretnénk megkönnyíteni a felkészülést. Jelen tájékoztatás 
azokra a sarokpontokra világít rá, amelyek a legtöbb kérdést generálják a kezdeti id
 
A foglalkozási rehabilitációs akkreditációval kapcsolatos rendelkezéseket a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 
megváltozott munkaképességű
támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) I
foglalja össze. Mielőtt rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be, javasoljuk, hogy 
ezeket a fejezeteket tanulmányozza át és
 
Az akkreditációs feltételek sorából az alábbi 
sikeres akkreditáció érdekében:  
 
Megfelelő létszámban foglalkoztatott 
 
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja 
munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképesség
létszámszámításra vonatkozó elő
létszámának el kell érnie a 30 fő
képest a 25 %-ot. Fontos megemlíteni, hogy akkreditációs kérelmet csak akkor nyújthat be a 
munkáltató, ha a kérelem benyújtását megel
létszámban vagy létszámarányban 
létszámarány folyamatos fenntartása
 
Biztonságos, akadálymentes munkakörnyezet
 
A munkáltatóknak célként kell meghatározniuk a létesít
továbbá olyan feltételeket kell teremteniük a munkahelyen, amelyek a megváltozott munkaképesség
munkavállalók egészségi állapotának
építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést, 
nem lehet eltekinteni attól sem, hogy 
engedélyek, igazolások rendelkezésre kell álljanak már az akkreditációs kérelem benyújtásakor.
egyes tevékenységekhez előírt engedély,
honlapon lehet tájékozódni: https://engedelykoteles.mkik.hu/
 
Rehabilitációs tanácsadó, mentor foglalkoztatása
 
Alapvető feltétel továbbá, hogy a munkáltatóknak foglalkoztatniuk kell rehabilitációs tanácsadót, 
rehabilitációs mentort. A rehabilitációs tanácsadói,
munkaszerződés, megbízási szerz
útján biztosítható. Az ő foglalkoztatásukkal és feladataikkal kapcsolatos szabályokat a Korm. rendelet 
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Ön, aki ezt a tájékoztatót olvassa, egészen biztos, hogy hallott már a megváltozott munkaképesség
munkavállalók foglalkoztatásáról, a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkez
munkáltatókról. A jelenleg hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkez

volt annak a folyamatnak, amelyre Ön még csak most készül. Szeretnénk Önnek 
segíteni, egyrészt, hogy közelebb hozzuk Önhöz az akkreditációt, mint hatósági folyamatot, másrészt 

zetes tájékoztatással szeretnénk megkönnyíteni a felkészülést. Jelen tájékoztatás 
azokra a sarokpontokra világít rá, amelyek a legtöbb kérdést generálják a kezdeti id

A foglalkozási rehabilitációs akkreditációval kapcsolatos rendelkezéseket a megváltozott 
 munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségve
támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) I

tt rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be, javasoljuk, hogy 
ezeket a fejezeteket tanulmányozza át és tájékozódjon az akkreditáció feltételeiről.

Az akkreditációs feltételek sorából az alábbi 3+1 követelményre hívjuk fel különösen figyelmüket 
 

 létszámban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja akkreditációs feltételkén írja elő, hogy 
munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók a KSH 
létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos állományi statisztikai állományi 
létszámának el kell érnie a 30 főt, vagy arányának meg kell haladnia az összes munkavállalóhoz 

ot. Fontos megemlíteni, hogy akkreditációs kérelmet csak akkor nyújthat be a 
munkáltató, ha a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy hónapot foglalkoztat az el

zámarányban megváltozott munkaképességű munkavállalókat
létszámarány folyamatos fenntartása akkreditációs követelmény. 

Biztonságos, akadálymentes munkakörnyezet biztosítása 

A munkáltatóknak célként kell meghatározniuk a létesítő okiratban a rehabilitációs foglalkoztatást, 
olyan feltételeket kell teremteniük a munkahelyen, amelyek a megváltozott munkaképesség

munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelőek, valamint
vé teszik az akadálymentes közlekedést, munkavégzést. Természetesen 

nem lehet eltekinteni attól sem, hogy a ténylegesen végezni kívánt tevékenységekhez el
engedélyek, igazolások rendelkezésre kell álljanak már az akkreditációs kérelem benyújtásakor.

őírt engedély,- illetve bejelentési kötelezettségekrő
https://engedelykoteles.mkik.hu/ 

Rehabilitációs tanácsadó, mentor foglalkoztatása 

, hogy a munkáltatóknak foglalkoztatniuk kell rehabilitációs tanácsadót, 
rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori szolgáltatás 

dés, megbízási szerződés vagy az akkreditált szolgáltatóval kötött megbízási szerz
 foglalkoztatásukkal és feladataikkal kapcsolatos szabályokat a Korm. rendelet 
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Ön, aki ezt a tájékoztatót olvassa, egészen biztos, hogy hallott már a megváltozott munkaképességű 
tanúsítvánnyal rendelkező 

munkáltatókról. A jelenleg hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók 
volt annak a folyamatnak, amelyre Ön még csak most készül. Szeretnénk Önnek 

b hozzuk Önhöz az akkreditációt, mint hatósági folyamatot, másrészt 
zetes tájékoztatással szeretnénk megkönnyíteni a felkészülést. Jelen tájékoztatás 

azokra a sarokpontokra világít rá, amelyek a legtöbb kérdést generálják a kezdeti időszakban. 

A foglalkozási rehabilitációs akkreditációval kapcsolatos rendelkezéseket a megváltozott 
 munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 

 munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) I-II. fejezete 

tt rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be, javasoljuk, hogy 
tájékozódjon az akkreditáció feltételeiről. 

re hívjuk fel különösen figyelmüket a 

 munkavállaló: 

ő, hogy a munkáltatónál 
 munkavállalók a KSH 

írásai szerint számított havi átlagos állományi statisztikai állományi 
l haladnia az összes munkavállalóhoz 

ot. Fontos megemlíteni, hogy akkreditációs kérelmet csak akkor nyújthat be a 
foglalkoztat az előírt 

 munkavállalókat. Az előírt létszám, 

 okiratban a rehabilitációs foglalkoztatást, 
olyan feltételeket kell teremteniük a munkahelyen, amelyek a megváltozott munkaképességű 

valamint a biztonságos 
munkavégzést. Természetesen 

ténylegesen végezni kívánt tevékenységekhez előírt hatósági 
engedélyek, igazolások rendelkezésre kell álljanak már az akkreditációs kérelem benyújtásakor. Az 

illetve bejelentési kötelezettségekről az alábbi elérésű 

, hogy a munkáltatóknak foglalkoztatniuk kell rehabilitációs tanácsadót, 
rehabilitációs mentori szolgáltatás 

dés vagy az akkreditált szolgáltatóval kötött megbízási szerződés 
 foglalkoztatásukkal és feladataikkal kapcsolatos szabályokat a Korm. rendelet 
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11/A. §-a és a 12-13. §-ai konkrétan meghatározzák. Az akkreditált szolgáltatók hatályos 
nyilvántartását Hivatalunk az alábbi elérésű felületen közzéteszi: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-akkreditalt-
szolgaltatok 
 
Foglalkozási rehabilitációs szakmai program: 
 
Kiemelt fontossággal bír a szakmai program elkészítése, értékelése, amely elkészítéséhez a 
személyes rehabilitációs terveket is alapul kell venni, de ebben a dokumentumban kell meghatározni 
minden olyan szakmai tartalmat és célt, amely a rehabilitációs célú foglalkoztatást meghatározza.  
 
Az akkreditációs feltételek teljesítését a kérelem beadásakor papír alapon, illetve helyszíni szemle 
keretében, továbbá a későbbiekben a helyszíni hatósági ellenőrzéseink során is vizsgáljuk. Az 
akkreditációs eljárás lezárásaként a Munkáltatók rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kapnak, 
amelyeket a Hivatal lajstromszám szerint nyilvántartásba rendez. A tanúsítványok hatálya a kiállítás 
dátumától visszavonásig terjed. Az akkreditált Munkáltatóknak kötelességük a Korm. rendeletben 
foglaltakat betartani és együttműködni a Budapest Főváros Kormányhivatalával. 
 
Az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem benyújtásának, valamint az akkreditáció fenntartásával 
összefüggő kötelezettségek teljesítésének ügyintézési felülete a https://akkreditacio.nrszh.hu/akkred/ 
elérésű Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer Akkreditációs Modulja (Akkreditációs Modul). Az 
Akkreditációs Modulhoz - egy előzetes regisztráció után - az akkreditáltatni kívánó és a már akkreditált 
munkáltatónak folyamatos hozzáférése van. A regisztrációs lapot a 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio elérési útvonalon 
az Akkreditációs Modul alcím alatt találja és ott kaphat bővebb információkat a rendszer használatáról 
is. Megjegyzendő, hogy a rendszerbe történő regisztráció nem kötelezi a Munkáltatót arra, hogy 
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújtson be. 
 
A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének értelmében az ágazati miniszter minden év szeptember 30-
áig pályázatot hirdet a rehabilitációs foglalkoztatás költségvetési támogatására. A pályázaton való 
részvétel egyik alapvető feltétele, hogy a pályázó munkáltató a pályázati felhívás közzétételének 
napján már rendelkezzen hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal. A pályázaton való 
részvétel az akkreditált munkáltatóknak egy lehetőség, de nem kötelezettség.  
 
Amennyiben további kérdése merülne fel a fentiek és a Korm. rendelet tanulmányozása során, 
forduljon bizalommal valamely akkreditációs szakügyintézőhöz, készséggel válaszolnak minden 
kérdésére. 
 
Elérhetőségek: 
 
Erhart Zsuzsanna 06 1 896 7053 erhart.zsuzsanna@rehab.bfkh.gov.hu 

Hodoványi Klára 06 1 896 7005 hodovanyi.klara@rehab.bfkh.gov.hu 

Sedró Csaba 06 1 896 7058 sedro.csaba@rehab.bfkh.gov.hu 

 
Bízunk benne, hogy a tanúsítvány megszerzése is hozzájárul a megváltozott munkaképességű 
emberek társadalmi integrációjának, munkaerő-piaci aktivitásának növeléséhez és életük minél 
szélesebb körű kiteljesítéséhez. 
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