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A Foglalkozási Rehabilitációs Szakért
tevékenység megkezdésének alapvet
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény 
Mmtv.) és a rehabilitációs orvosszakért
névjegyzékről szóló 401/2017. (XII.15

- a bejelentő nem áll cselekvő
- egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik
- a bejelentett szakterületen megszerzett 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik
- a rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti.

 
A foglalkozási rehabilitációs szakért
a, minősítés 
minősítés: a törvényben meghatározott komplex min
szakértői feladatok 
b, akkreditáció  
akkreditáció: a megváltozott munkaképesség
meghatározott akkreditációjával, illetve a fejleszt
bejegyzésével kapcsolatos tevékenység;
c, rehabilitációs szolgáltatás   
rehabilitációs szolgáltatás: a megváltozott munkaképesség
irányuló szolgáltatás, ideértve a foglalkoztatás keretében nyújtott szolgáltatásokat, továbbá a 
rehabilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, szolgáltatásfejlesztési és módszertani 
tevékenységet is. 
d, foglalkozási rehabilitációs jog
foglalkozási rehabilitációs jog: az 
folytatott, jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenység
e, fizikai akadálymentesítés  (mérnök alapvégzettség 
irányuló szakirányú szakképesítés
fizikai akadálymentesítés: a tárgyi
munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység;
f, infokommunikációs akadálymentesítés
kommunikációs rendszerek akadálymente
infokommunikációs akadálymentesítés
akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképesség
szolgáló tevékenység; 
g, informatikai akadálymentesítés
kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítés
informatikai akadálymentesítés: 
akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképesség
szolgáló tevékenység; 
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TÁJÉKOZTATÓ 

ilitációs Szakértői Névjegyzék (továbbiakban: Névjegyzék) 
alapvető jogosultsági feltételei a megváltozott munkaképesség

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény 
és a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és foglalkozási rehabilitációs szakért

XII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:
nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; 

iskolai végzettséggel rendelkezik; 
bejelentett szakterületen megszerzett 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik
rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti. 

A foglalkozási rehabilitációs szakért ői tevékenység bejelenthet ő szakterületei:

: a törvényben meghatározott komplex minősítés során ellátott foglalkozási rehabilit

a megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató munkáltatók jogszabályban 
meghatározott akkreditációjával, illetve a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történ

kapcsolatos tevékenység; 

: a megváltozott munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációjára 
irányuló szolgáltatás, ideértve a foglalkoztatás keretében nyújtott szolgáltatásokat, továbbá a 

ilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, szolgáltatásfejlesztési és módszertani 

foglalkozási rehabilitációs jog  (egyetemi jogi képesítés szükséges) 
az a)-c) pontban meghatározott valamennyi szak

folytatott, jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenység; 
(mérnök alapvégzettség és épített  környezet akadálymentesítésére 

irányuló szakirányú szakképesítés szükséges) 
a tárgyi környezet akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott 

 személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység; 
infokommunikációs akadálymentesítés  (tárgyi környezet, szolgáltatások, 

kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítés
infokommunikációs akadálymentesítés: információs és kommunikációs rendszerek 
akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációját 

informatikai akadálymentesítés  (informatikus alapvégzettség szolgáltatások, információs, 
kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítés

: információtechnológiai eszköz használatához 
akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációját 
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(továbbiakban: Névjegyzék) esetében a szakértői 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény (a továbbiakban: 
l és foglalkozási rehabilitációs szakértői 

alapján: 

bejelentett szakterületen megszerzett 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik; 

 szakterületei:  

sítés során ellátott foglalkozási rehabilitációs 

 személyt foglalkoztató munkáltatók jogszabályban 
 foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történő 

 személy foglalkozási rehabilitációjára 
irányuló szolgáltatás, ideértve a foglalkoztatás keretében nyújtott szolgáltatásokat, továbbá a 

ilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, szolgáltatásfejlesztési és módszertani 

meghatározott valamennyi szakterület tekintetében 

épített  környezet akadálymentesítésére 

környezet akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott 

yi környezet, szolgáltatások, információs, 
sségére irányuló szakirányú szakképesítés szükséges) 

információs és kommunikációs rendszerek 
 személy foglalkozási rehabilitációját 

(informatikus alapvégzettség szolgáltatások, információs, 
kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítés szükséges) 

információtechnológiai eszköz használatához kötött szolgáltatások 
 személy foglalkozási rehabilitációját 
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A foglalkozási rehabilitációs szakért ői tevékenység bejelentése:  
A foglakozási rehabilitációs szakértői tevékenységgel kapcsolatos - a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.évi LXXVI. törvény (továbbiakban: 
Szolgtv.) és a Rendelet 10. § (1) szerinti – bejelentést a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Rehabilitációs Főosztályához (a továbbiakban: Hivatal) a Rendelet 3. sz. melléklete szerinti elektronikus 
űrlapon, elektronikus úton kell benyújtani. 
 

1.) A bejelentés a Hivatal által közvetlenül a bejelentéshez rendszeresített  és a honlapján 
közzétett elektronikus űrlap útján  tehető meg. 
 

Ezen opció esetén a Nyomtatvány kitöltő modul űrlapjai elérhetőek a 
https://urlap.ekozig.kh.gov.hu/nykm  címen. (Új beadvány kitöltése  Közigazgatási eljárások  
Foglalkoztatási Rehabilitáció fül alatt.) 
 

2.)  A másik opció a bejelentés elektronikus űrlap útján történő beküldésének az alábbi 
elérhetőségen történő beküldés: 
https://magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria= EG 
https://magyarorszag.hu ->Egészségügy ->Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai. 

A bejelentéshez mellékelni kell: 
- a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát, 
- a szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást. A bejelentett szakterületen 3 év szakmai gyakorlatként 

csak a bejelentést megelőző 10 évben megszerzett gyakorlatot lehet elfogadni. A szakmai 
gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek a jogelődje a bejelentőt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. 
Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, vagy a szakmai gyakorlatot a bejelentő nem 
foglalkoztatottként teljesítette, a gyakorlatot szerződéssel és annak teljesítését igazoló 
dokumentummal kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a kiállítójának nevét, székhelyét, 
a bejelentő nevét, lakcímét, a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás időtartamát. 

-  az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást, 
- a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság hatálya alatt, 
-  3 hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány, mellyel a bejelentő igazolja, hogy 

büntetlen előéletű, nem áll foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás alatt. 

A bejelentés 5 évre szól. A bejelentés időtartama alatt benyújtott, a szakterület kibővítésére irányuló 
bejelentésben a dokumentumok közül csak az új szakterülettel kapcsolatos dokumentumokat kell 
mellékelni. 
 
A foglalkozási rehabilitációs szakért ők továbbképzése:  
A foglalkozási rehabilitációs szakértő köteles legalább 25 óra időtartamú a Hivatal által szervezett 
továbbképzésen részt venni a névjegyzékbe vétel időpontját követő 1 éven belül, valamint a 
kötelezettség teljesítését követő év első napjától számítva 3 évenként. 
A szakértői névjegyzékbe felvett személy a Hivatalnál - legfeljebb 3 évre - kérheti tevékenységének 
szüneteltetését a kérelem benyújtását követő a szüneteltetés kezdő és záró időpontjának 
megjelölésével. A bejelentés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A 
szüneteltetés időtartama a szüneteltetés alatt módosítható. A foglalkozási rehabilitációs szakértők 
továbbképzésére vonatkozóan, a szüneteltetés időtartama a továbbképzési kötelezettséget nem érinti. 
 
A foglalkozási rehabilitációs szakért ői tevékenység nyilvántartása  
A névjegyzék a Szolgtv. 27.§-án túlmenően az alábbi adatokat tartalmazza: 
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- a Rendelet 3. melléklete a)-b) és f)-j) pontjában foglalt adatok, 
- a szüneteltetés kezdő és záró időpontja, 
- a bejelentés lejártának időpontja, 
- közleményben a törlés, részszakterület törlés ténye. 

A Hivatal a névjegyzékben szereplő adatokat a honlapján naprakészen közhírré teszi, valamint 
intézkedik azoknak a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.  
 
A foglalkozási rehabilitációs szakért ői törlése a névjegyzékb ől:  
A Rendelet 11. § (4) alapján a szakértő törlésre kerül, ha a továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti, a 
szakértői tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételek már nem állnak fenn, továbbá a 
Szolgtv. 28. § -ban foglaltakon túl, a szakértő elhunyta esetén. 
 
A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltat ási díja:   
A foglalkozási rehabilitációs szakértőnek a névjegyzékbe történő felvétele, a bejelentés megújítása, 
illetve további szakterület bejelentése során igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell 
fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft. A díjat a Hivatal 10023002-00330101-00000000 számú számlájára 
átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni. A díj megfizetését a 
fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történő készpénzbefizetést 
igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni. 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörét és illetékességét a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § 
(6)-(7) bekezdése állapítja meg. 
 
Vonatkozó jogszabályok:  

- 2011.évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról 

- 401/2017. (XII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a rehabilitációs orvosszakértői 
névjegyzékről és foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről 

- 2009.évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 
kapcsolatos eljárási szabályokról 

- 8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről 
 

További kérdés esetén az alábbi elérhet őségeken nyújtunk b ővebb felvilágosítást:  
 
Rehabilitációs F őosztály:  
Telefon : +36(1)896-7064, E-mail : rehab@rehab.bfkh.gov.hu 
 
Csőszné Károlyi Renáta  
Telefon : +36(1)896-7041, E-mail :karolyi.renata@rehab.bfkh.gov.hu. 


