
 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató az akkreditált szolgáltató szervezetekről és az általuk 

nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról 
 

 

2021. január 1. napjától a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, 

fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet. 

(a továbbiakban: Mmr.) 19. § (6) bekezdés alapján a Slachta Margit Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet látja el. 

 
 
Az akkreditációs eljárás szabályozása 
 
A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjának szabályait az Mmr. 10. 
fejezete szabályozza. A szolgáltatói akkreditáció iránti kérelmet a Budapest Főváros 
Kormányhivatala számára kell benyújtani. 
Budapest Főváros Kormányhivatalának elérhetősége: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 
A Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztályának elérhetősége: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-
foosztaly  
 
Az akkreditáció feltételeit az Mmr. 3. melléklet tartalmazza. 
Az akkreditációs kérelem benyújtásának szabályairól, illetve a beszámolási 
kötelezettség részleteiről bővebb információk a lent jelzett elérési útvonalon 
találhatók:  
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-
akkreditalt-szolgaltatok  
Az Mmr. 21/B. § (2) bekezdése szerint az akkreditált szolgáltató szervezetek 

gazdálkodási formájukat tekintve lehetnek egyéni vállalkozások, gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, egyesületek vagy alapítványok. 

 Az akkreditált szolgáltató szervezet foglalkoztatott mentorok és tanácsadók az Mmr. 

2. melléklete szerinti az alábbi foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtják az 

általuk bejelentett összes szolgáltatási helyszínen a megváltozott munkaképességű 

személyek és munkaadók számára. 

A 21/C.§ (2) bekezdés d) pontjának módosítása jelentősen lazította a rehabilitációs 

szolgáltatóval szembeni követelményeket, amikor is, már nem köti legalább három 

megyében –egyik megyeszékhelyen–elhelyezkedő szolgáltatási helyek meglétéhez, 

az akkreditációs tanúsítvány kiadását, csupán annyi a követelmény, hogy a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
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kérelmező legyen képes biztosítani, a 2. melléklet szerinti valamennyi 

foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást. 

 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások formái 

 

1. Az egyéni tanácsadás: 

1.1. a foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása, amelynek keretében a tanácsadó 

széleskörű tájékoztatást nyújt a munkaerő-piaci intézményrendszerről és 

szereplőkről, a jogszabályi környezetről, a munkát keresőknek nyújtható 

támogatások, képzések és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybevétel 

feltételeiről annak érdekében, hogy az ügyfél információellátottságának növelése 

mellett hatékonyabbá váljon a munkaerő-piaci integráció folyamata; 

1.2. a foglalkozási rehabilitációs tanácsadás, amely során a megváltozott 

munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő komplex 

rehabilitáció, munkaerő-piaci integráció és munkába állás elősegítése, a 

foglalkoztathatóság fejlesztése valósul meg. Ennek keretében a tanácsadó a 

1.2.1. foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás során felméri a munkaerő-piaci 

adottságokat, készségeket és képességeket, segíti az elhelyezkedést akadályozó 

körülmények feltárását és megszüntetését, valamint a megváltozott 

munkaképességű személlyel közösen meghatározza a foglalkozási rehabilitációs 

folyamat lépéseit és célját egy egyéni fejlesztési terv elkészítése során, 

1.2.2. foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás során hozzásegíti a 

megváltozott munkaképességű állást kereső személyt a megmaradt 

képességekkel, a korábbi munkaerő-piaci előzményekkel összeegyeztethető reális 

célállás megtalálásához, megosztja vele az álláskereséshez szükséges megfelelő 

ismereteket, valamint felkészíti az eredményes álláskeresésre, az egyénre szabott 

állásfeltárás során a célállásnak megfelelő munkaadókat keres fel; 

1.3. a foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás, amely során a tanácsadó 

elősegíti a pályaválasztás, a pályamódosítás megvalósítását, a megfelelő pályaterv 

és képzési cél meghatározását. Segítséget nyújt a pályamódosítást, vagy 

pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában az egyéni 

igények, szükségletek, életcélok, munkavállalói készségek, képességek felmérése, 

továbbá a képzésre történő felkészítés, tanulási képességek és készségek 

vizsgálata módszerek alkalmazásával; 

1.4. a foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás, amelynek 

keretében a megváltozott munkaképességű személy életvezetéséből, egészségi 

állapotából vagy a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó 

körülmények feltárásra kerülnek, valamint a tanácsadó segíti a munkába állást 

akadályozó érzelmi nehézségek kezelését és a személyes problémák megértését, 

feldolgozását és megoldását; 

1.5. a foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás, amely során megvalósul a 

képzésben részesülők benntartásának segítése, a lemorzsolódás elkerülése, a 

munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése, a betanítás, a 

munkahelymegtartás segítése, az utókövetés, valamint az egyéni rehabilitációt 

támogató, segítő szolgáltatások szervezése, az életvitelt, munkavállalást segítő 

eszközök hozzáférésének szervezése a mentor által. Továbbá egyéb tanácsadási 



módszerek és eszközök felhasználásával segíti a mentor a munkaerő-piaci 

integrációt és a munkaadók befogadóvá válását a megváltozott munkaképességű 

személyek iránt. 

 

2. A csoportos tanácsadás: 

2.1. a foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning, amelynek 

keretében az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát kereső megváltozott 

munkaképességű személy felkészül az önálló álláskeresésre, az elhelyezkedéshez 

és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák elméletének és 

gyakorlatának megismerése és a munkavállalói kulcsképességeket és 

kulcskompetenciákat fejlesztése révén; 

2.2. a képzésre történő fejlesztő felkészítés, amelynek keretében a képzésbe kerülést 

nehezítő tényezők feltárásra és kezelésre kerülnek, fejlesztve a sikeres tanulást 

megalapozó kompetenciákat, a munkavállalói kulcsképességeket és 

kulcskompetenciákat annak érdekében, hogy az ügyfél nagyobb eséllyel 

kapcsolódhasson be képzési programba és eredményesebben sajátítsa el a képzés 

tananyagát; 

2.3. a foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás, amelynek 

keretében a korábban megszerzett ismeretek, tudás és tapasztalatok feltárásával a 

tanácsadó segíti a munkanélküliség okozta negatív hatások feloldását, a résztvevők 

áttekintik a munkaerő- és a képzési piac elérhető lehetőségeit, összevetik azokat 

saját felkészültségükkel, képességeikkel és igényeikkel, gyakorolják az 

álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikákat, 

készségeket. Az újraorientáló foglalkozás keretében motivációt erősítő csoportos 

foglalkozás, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozás, munkavállalásra felkészítő és munkavégzést támogató 

önsegítő csoportok létrehozása és működtetése, személyiségfejlesztést, 

beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréning, egyéni rehabilitációs támogató, 

segítő szolgáltatások szervezése valósítható meg. 

 

3. A munkaadók részére nyújtható szolgáltatás, ezen belül: 

3.1. a rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás, amelynek keretében 

információnyújtással, információközvetítéssel és kapcsolatépítéssel, valamint 

együttműködést elősegítő tevékenységekkel a tanácsadó hozzájárul az adott 

térségben, településen a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási 

helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés 

kialakulásához. A szolgáltatás keretében a foglalkoztatást ösztönző munkaadói 

kapcsolattartás során rehabilitációs állásfeltárás valósul meg a munkaerő-piaci 

kereslet élénkítése érdekében az alábbi tanácsadások által: munkaerő-piaci 

információ nyújtása munkaadóknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 

foglalkoztatási tanácsadás, atipikus foglalkoztatási tanácsadás, álláshelyek 

feltárása, munkaadói kapcsolatok erősítése; 

3.2. a foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés, amelynek keretében a tanácsadó 

felkészíti a munkaadót a megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására, 

beillesztésére, sikeres foglalkoztatásuk elősegítésére az alábbi módszerek 

alkalmazásával: szervezet felmérése, érzékenyítő tréning, munkakörelemzés, 



információnyújtás, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet 

kialakítását támogató műszaki, technikai tanácsadás; 

3.3. a foglalkozási rehabilitációs állásbörze, amelynek keretében a munkaerő-piaci 

kereslet és kínálat összehangolásának elősegítése valósul meg, az állásbörzén 

részt vevő munkaadók és a megváltozott munkaképességű munkát kereső 

személyek közötti közvetlen kapcsolatfelvétel révén, ami nagymértékben növelheti 

az elhelyezkedés, illetve a munkahelyi megfelelés esélyét. 

 

4. A foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés, amely a munkát kereső 

megváltozott munkaképességű személyek és a számukra állást kínáló munkaadók 

találkozását segíti elő annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony jöjjön létre. A munkaközvetítés egyéni és csoportos közvetítés 

formájában valósulhat meg. 

 

Akkreditáció egyéb feltételei 

 

Az akkreditációhoz szükséges további működtetési feltételeket az Mmr. 3. melléklete 

tartalmazza. Egyrészt az akkreditált szolgáltató szervezetek megfelelnek bizonyos 

személyi feltételeknek, ami a foglalkoztatott rehabilitációs tanácsadók és a 

rehabilitációs mentorok képesítési előírásaira vonatkozik. A tanácsadók és 

mentorok egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, államilag elismert felsőfokú 

végzettséggel, illetve a többciklusú képzési rendszernek megfelelően alapfokozattal 

vagy mesterfokozattal rendelkeznek főszabály szerint.  

Másrészt az akkreditált szolgáltató szervezetek az Mmr. 3. mellékletében szereplő 

személyi feltételek mellett az előírt tárgyi feltételeknek is megfelelnek. A szolgáltatás 

nyújtásának feltétele az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító fizikai környezet 

biztosítása, továbbá többek közt az akkreditált szolgáltató szervezeteknek 

rendelkezniük kell olyan honlappal, ahol információt kaphatnak a megváltozott 

munkaképességű emberek az egyes szolgáltatásokról, a szolgáltatások 

igénybevételének módjáról. A 3. melléklet továbbá előírja, hogy a foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetnek a szolgáltatás nyújtási tapasztalatait, 

eredményeit, valamint tervét a rehabilitációs szolgáltatási tervben rögzítenie kell. 

 

2017. január 1-jétől Budapest Főváros Kormányhivatala látja el a foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált szolgáltatók 

nyilvántartásával, valamint az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő 

hatósági feladatokat az Mmr. és a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján.  

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást végző akkreditált szolgáltatók szolgáltatási 

helyszíneiről részletes és aktuális információ a Budapest Főváros Kormányhivatalának 

elektronikus felületén, az alábbi linken érhető el:  

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-

akkreditalt-szolgaltatok 
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