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Tájékoztató a szolgáltatói akkreditációs folyamatról

Az akkreditációs eljárás jogi alapjai

 

A megváltozott munkaképesség

szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) el

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával és az akkreditált szolgá

nyilvántartásával, valamint az akkreditált szolgáltatók ellen

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

 

Az akkreditációs kérelem benyújtására jogosultak köre 

 

Az Mmr. 21/B. § (1) bekezdése alapján az akkreditációs eljárást kezdeményez

előterjesztő lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület és 

alapítvány. 

 

Az akkreditáció tárgya  

 

Az akkreditáció tárgya a szolgáltató által a megváltozot

fogyatékossággal élő személyek, továbbá a munkáltatók számára biztosított foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatási tevékenységek meghatározott feltételek szerinti tanúsítására 

terjed ki. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások for

tartalmazza.  

 

Az akkreditációs tanúsítvány id

 

Az Mmr. 21/C. § (3) bekezdése alapján a kérelemnek helyt adó döntés joger

követően a Kormányhivatal az akkreditált szolgáltató számára akkreditáci

ki, amely visszavonásig érvényes.

 

Az ügyintézési határidő  

 

A szolgáltatói akkreditációs eljárás lefolytatására 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (1)
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Az akkreditációs eljárás jogi alapjai 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról 

szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) előírásai értelmében a 

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával és az akkreditált szolgá

nyilvántartásával, valamint az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefügg

őváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) látja el.

Az akkreditációs kérelem benyújtására jogosultak köre  

B. § (1) bekezdése alapján az akkreditációs eljárást kezdeményez

 lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület és 

Az akkreditáció tárgya a szolgáltató által a megváltozott munkaképesség

 személyek, továbbá a munkáltatók számára biztosított foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatási tevékenységek meghatározott feltételek szerinti tanúsítására 

terjed ki. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások formáit az Mmr. 2. számú melléklete 

Az akkreditációs tanúsítvány időbeli hatálya  

Az Mmr. 21/C. § (3) bekezdése alapján a kérelemnek helyt adó döntés joger

en a Kormányhivatal az akkreditált szolgáltató számára akkreditációs tanúsítványt állít 

ki, amely visszavonásig érvényes. 

A szolgáltatói akkreditációs eljárás lefolytatására nyitva álló határid

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (1)-(2) bekezdéseiben fo
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 személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról 

őírásai értelmében a 

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával és az akkreditált szolgáltatók 

rzésével összefüggő hatósági 

város Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) látja el. 

B. § (1) bekezdése alapján az akkreditációs eljárást kezdeményező, a kérelmet 

 lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület és 

t munkaképességű és 

 személyek, továbbá a munkáltatók számára biztosított foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatási tevékenységek meghatározott feltételek szerinti tanúsítására 

máit az Mmr. 2. számú melléklete 

Az Mmr. 21/C. § (3) bekezdése alapján a kérelemnek helyt adó döntés jogerőre emelkedését 

ós tanúsítványt állít 

nyitva álló határidőt az általános 

(2) bekezdéseiben foglaltak 



 

 

 

 

határozzák meg. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.  

 

 

A benyújtandó dokumentumok listája  

 

Valamennyi kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell: 

− az adatlapot,  

− a kiégés elleni programot, 

− a rehabilitációs szolgáltatási tervet, 

− a rehabilitációs szolgáltatási terv mellékletét.  

 

A kérelemhez csatolni kell továbbá: 

 

Egyéni vállalkozó esetén 

− az egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, valamint  

− az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változás-

bejelentésről kiadott, a kérelmező hatályos adatait tartalmazó igazolások másolatát, 

vagy  

− a kérelmezőnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait 

igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.  

 

Gazdasági társaság és szövetkezet esetén  

− az egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirat másolatát, és  

− a képviselő közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, az Mmr. 21/B. § (7) 

bekezdésben foglaltak kivételével.  

 

Egyesület és alapítvány esetén 

− az egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirat másolatát, és  

− a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem 

régebbi kivonatot, és 

− az egyesület és az alapítvány írásbeli képviseletére jogosult személy közjegyző által 

hitelesített aláírás mintáját.  

 

A kérelem benyújtása 

 

Az akkreditációs eljárás kérelemre indul. A kérelembenyújtásához szükséges 

formanyomtatványokat a Kormányhivatal Rehabilitációs Akkreditáció és Ellenőrzési Osztály 

Akkreditáció oldaláról http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-

egyseg/rehabilitacios-foosztaly. 

 



 

 

 

 

A letöltött fájlok makrókat tartalmaznak, melyek 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. 

 

Az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit a kérelmező benyújthatja: 

 

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

− személyesen a Kormányhivatalban hétfőtől csütörtökig 7:30-16:30 óráig, valamint 

pénteken 7:30-13:30 óráig a Kormányhivatal 1036 Budapest, Lajos utca 160-162. 

szám alatti épületben, továbbá − elektronikus úton az 

akkreditacio@rehab.bfkh.gov.hu email címen. 

 

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 az 

akkreditacio@rehab.bfkh.gov.hu email címre. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a 

döntés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja.  

 

Szolgáltatói akkreditációs tanúsítvány  

 

A foglakozási rehabilitációs szolgáltatóként történő akkreditációjára irányuló kérelemnek 

helyt adó döntés esetén a Kormányhivatalaz erről szóló határozatot megküldi a kérelmező 

számára. Az akkreditációs tanúsítvány a döntés véglegessé válását követően kerül 

megküldésre. A véglegesség napja a döntés kézhezvételének napja. 

 

Az akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltató kötelezettségei, az akkreditált 

tanúsítvánnyal kapcsolatos adatváltozás 

 

Az Mmr. 21/D. § (1) bekezdése alapján az akkreditált szolgáltató köteles tíz napon belül 

bejelenteni a Kormányhivatalnak, ha  

 

a) a nyilvántartásban szereplő adatai megváltoznak,  

b) b)olyan körülmény következett be, amely az akkreditációt kizárja, az akkreditáció 

visszavonását teszi szükségessé, vagy az akkreditáció alapjául szolgáló feltételek 

egyébként lényegesen megváltoznak, vagy  

c) c)a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatással felhagy. 

 



 

 

 

 

Az Mmr. 21/D. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal az (1) bekezdés a) pontja szerinti 

bejelentés esetén a nyilvántartás adatait módosítja, ha annak jogszabályi feltételei 

fennállnak. A Kormányhivatal új akkreditációs tanúsítványt állít ki, ha az akkreditációs 

tanúsítványban megjelölt adatok megváltoznak, és a Kormányhivatal az akkreditációt nem 

vonja vissza. 

 

Az akkreditált szolgáltatónak a tárgyévet követő év január 15-éig meg kell küldenie a 

Kormányhivatalnak az akkreditáció követelményeinek teljesítéséről, a támogatás 

felhasználásáról és a nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról a Kormányhivatal 

által meghatározott és az általa üzemeltetett elektronikus felületen közzétett szempontok 

alapján elkészített beszámolóját, és tárgyévi rehabilitációs szolgáltatási tervét. A 

Kormányhivatal egy évközi beszámoló készítését is előírhatja. 

 

Kapcsolattartás 

 

A szolgáltatási akkreditációval kapcsolatban további információ kérhető a Kormányhivatal 

Rehabilitációs Főosztályának +36-1/8967053 vagy a +36-1/8967005 telefonszámokon, illetve 

akkreditacio@rehab.bfkh.gov.hue-mail címen. 

 

Egyéb információk 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 21/B. § alapján az akkreditált szolgáltatók nevét, székhelyét és 

elérhetőségét a Kormányhivatal az általa üzemeltetett elektronikus felületen közzéteszi 

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-foosztaly). 

 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
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