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Tájékoztató a szolgáltatói akkreditációs tanúsítványról

Az akkreditációs eljárás jogi alapjai
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.)
rendelkezik a rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjáról. Az akkreditáció feltételeit
az Mmr. 3. melléklete tartalmazza.
Az akkreditációs kérelem benyújtására jogosultak köre
Az Mmr. 21/B. § (1) bekezdése alapján az akkreditációs eljárást kezdeményező, a
kérelmet előterjesztő lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet,
egyesület és alapítvány.
Az akkreditáció tárgya
Az akkreditáció tárgya a szolgáltató által a megváltozott munkaképességű és
fogyatékossággal élő 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 tartalmazza.
A kérelem benyújtása
Az akkreditáció iránti kérelmet az Mmr. 21/B. § (3) bekezdése alapján a Budapest
Főváros Kormányhivatala által rendszeresített és a Budapest Főváros
Kormányhivatala által üzemeltetett elektronikus felületen közzétett adatlapon és
elektronikus űrlapon kell benyújtani.
A benyújtandó dokumentumok listája
Valamennyi kérelmező esetén a kérelemhez csatolni kell:
 a kérelem adatlapot,
 a kiégés elleni programot, és
 az Mmr. 3. melléklete szerinti rehabilitációs szolgáltatási tervet.

A kérelemhez csatolni kell továbbá:
Egyéni vállalkozó esetén
 az egyéni vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírásmintáját, valamint
 a vállalkozói igazolvány másolatát,
 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, 3 hónapnál
nem régebbi kivonatot, és
 az egyesület és az alapítvány írásbeli képviseletére jogosult személy közjegyző
által hitelesített aláírás mintáját.
Az akkreditációs tanúsítvány kiállítása és időbeli hatálya
Az Mmr. 21/C. § (3) bekezdése alapján a kérelemnek helyt adó döntés esetén a
Budapest Főváros Kormányhivatala az akkreditált szolgáltató számára akkreditációs
tanúsítványt állít ki, amely visszavonásig érvényes.
A szolgáltatói akkreditációs tanúsítvány tartalmazza az akkreditált szolgáltató nevét,
székhelyét, telephelyét és nyilvántartási számát.
Az akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltató
akkreditált tanúsítvánnyal kapcsolatos adatváltozás

kötelezettségei,

az

Az Mmr. 21/D. § (1) bekezdése alapján az akkreditált szolgáltató köteles 10 napon
belül bejelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ha
a) a nyilvántartásban1 szereplő adatai megváltoznak,
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Akkreditált szolgáltatók nyilvántartása
A megváltozott munkaképességű személyek számára történő rehabilitációs szolgáltatások biztosítása
céljából a rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21/B. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást
vezet az akkreditált szolgáltatókról. A nyilvántartás tartalmazza az akkreditált szolgáltató nevét,
székhelyét, telephelyét, gazdálkodási formáját, adószámát, elérhetőségét, továbbá az általa nyújtott
rehabilitációs szolgáltatások körét.
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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) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatással felhagy.
Az akkreditált szolgáltató a tárgyévet követő év január 15-éig megküldi a Budapest
Főváros Kormányhivatalának az akkreditáció követelményeinek teljesítéséről, a
támogatás felhasználásáról és a nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról
a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és az általa üzemeltetett
elektronikus felületen közzétett szempontok alapján elkészített beszámolóját, és
tárgyévi rehabilitációs szolgáltatási tervét. A Budapest Főváros Kormányhivatala egy
évközi beszámoló készítését is előírhatja.
Az akkreditációs tanúsítvány visszavonása
Az Mmr. 21/E. § (1) bekezdés alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala
visszavonja az akkreditációt, ha az akkreditált szolgáltató
a) kérelmezi,
b) foglalkozási rehabilitációs szolgáltatással felhagy,
c) felszámolását a bíróság jogerősen elrendelte,
d) végelszámolás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás hatálya
alatt áll,
e) az akkreditációra irányuló eljárás, illetve az ellenőrzés során olyan lényeges
tényt, vagy körülményt hallgatott el, vagy olyan tényről nyilatkozott valótlan
tartalommal, amely az akkreditációt kizárja, vagy visszavonását megalapozza,
f) jogutód nélkül megszűnt,
g) egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, vagy szünetel,
h) körülményeiben a nyilvántartásba vételt követően olyan változás következett
be, amely miatt nem felel meg az akkreditáció feltételeinek,
i) ellenőrzése során feltárt hiányosságok következtében a Budapest Főváros
Kormányhivatala az akkreditáció visszavonására okot adó körülményt állapít meg,
j) a 21/D. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének második
alkalommal neki felróható okból nem, vagy késedelmesen tesz eleget,
k) a 21/D. § (5) és (6) bekezdésében foglalt felszólításnak határidőben nem vagy
nem megfelelően tesz eleget,
l)
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Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a 21/A. § (5) bekezdésében meghatározottak
szerint.
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Az Mmr. 21/E. (2) bekezdése alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala az
akkreditációt
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemben megjelölt időponttól,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatás abbahagyását követő nappal,
c) az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben a bírósági döntés jogerőre
emelkedésének napjával,
d) az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából való törlést követő nappal,
e) az a)-d) pontban nem említett esetben az akkreditáció visszavonásáról
rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napjával vonja vissza.
Az Mmr. 21/E. (3) bekezdése alapján, ha az akkreditáció visszavonására az (1)
bekezdés e) pontjában megjelölt okból kerül sor, az érintett foglalkozási
rehabilitációs szolgáltató és jogutódja az akkreditáció iránt új kérelmet legkorábban
az akkreditáció visszavonásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől
számított 2 év elteltével nyújthatja be. Az ezt megelőzően benyújtott szolgáltatói
akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok, továbbá tájékoztató anyagok a
Budapest Főváros Kormányhivatala által üzemeltetett elektronikus felületen, a
„REHABILITÁCIÓS

SZOLGÁLTATÁST

VÉGZŐ

AKKREDITÁLT

SZOLGÁLTATÓK” résznél találhatóak meg:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai
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