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Valamennyi akkreditált munkáltató 
részére 

 Iktatószám: BP/0604/171 – 1/2022 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

 

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 

teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről 

minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott 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 a „Személyi változások bejelentése” 

(AKRES) felületet.  

Ezt az ügylettípust választva az „Ügy alapadatai” menü „Megjegyzés” rovatába szükséges megjelölni 

a következőt: éves beszámoló megküldése. A „Csatolt dokumentumok” 6. pontjában kérjük, hogy 

töltse fel a szöveges dokumentumot Word formátumban, annak mellékletét pedig 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 bármely okból kifolyólag beszámolóját az Akkreditációs Modulon keresztül nem tudja 

benyújtani, úgy azt kérjük, cégkapu hozzáférését használva az e-papír hitelesített üzenetküldő 

szolgáltatáson keresztül /https://epapir.gov.hu/ határidőben megküldeni. Az elektronikus űrlapon ezen 

megküldési opció során az alábbi kiválasztásokat kell végrehajtani.  
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Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 

Ügytípus: Rehabilitációs igazgatási feladatok 

Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Hivatkozási szám (Hivatal): előzmény nincs (hivatali azonosító: KHIV BUK RF) 

Levél tárgya: 2021. évi beszámoló - BFKH Rehabilitációs Főosztály részére 

Levél szövege: szabadon választható tartalom 

Csatolmány: a beszámoló szöveges és számszaki részét tartalmazó dokumentumokat itt kérjük feltölteni 

 

Az éves beszámoló elkészítésének szempontjait (szöveges rész), a Korm. rendelet 2. mellékletének I. 

pontja, míg a kapcsolódó táblázatot (számszaki rész) a II. pontja határozza meg, amelyhez kapcsolódó 

dokumentumokat honlapunkon megtalálja az alábbi elérhetőségen:  

 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az akkreditált munkáltató éves beszámolási kötelezettségét 

elmulasztja és ez az ellenőrzéseink során megállapítást nyer, az a munkáltató kötelezettségeinek 

megszegése miatt negatív értékelő pont kiszabását vonhatja maga után. 

 

A beszámolóval kapcsolatban további információ kérhető Budapest Főváros Kormányhivatala 

Rehabilitációs Főosztályának Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztálya ügyintézőjétől a 

+36-1/896-7058 telefonszámon, illetve az akkreditacio@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címen. 

 

 

Együttműködését ezúton is köszönöm. 

 

 

 

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint 

 

 

Tisztelettel:   
 

 
dr. Lipták-Kovács Judit 

osztályvezető 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio
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