
8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet 

a foglalkozási rehabilitációs szakértıkr ıl 

hatályos: 2012.02.24 - 

A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – a következıket rendelem el: 

1. A foglalkozási rehabilitációs szakértıi tevékenység végzésének feltételei 

1. § (1) Foglalkozási rehabilitációs szakértıi tevékenység végzésére az jogosult, aki – a 
megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeken túlmenıen – 

a) cselekvıképes, 

b) egyetemi vagy fıiskolai végzettséggel rendelkezik, 

c) a bejelentett szakterületen megszerzett 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik és 

d) az e rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a szakértınek rendelkeznie kell 

a) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakterület esetében az adott szolgáltatás nyújtásához 
jogszabályban elıírt képesítéssel, és teljesítenie kell a szolgáltatás nyújtásához jogszabályban 
meghatározott egyéb feltételeket, 

b) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakterület esetében egyetemi jogi képesítéssel, 

c) a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakterület esetében mérnök alapvégzettséggel és az 
épített környezet akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítéssel, 

d) a 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakterület esetében a tárgyi környezet, a 
szolgáltatások, illetve az információs és kommunikációs rendszerek akadálymentességére 
irányuló szakirányú szakképesítéssel, 



e) a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakterület esetében informatikus alapvégzettséggel és 
a szolgáltatások, illetve az információs és kommunikációs rendszerek akadálymentességére 
irányuló szakirányú szakképesítéssel. 

2. § (1) Szakmai gyakorlatként csak a bejelentést megelızı 10 évben megszerzett gyakorlatot 
lehet elfogadni. 

(2) A szakmai gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek a jogelıdje a bejelentıt foglalkoztatja 
vagy foglalkoztatta. Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszőnt, vagy a szakmai gyakorlatot 
a bejelentı nem foglalkoztatottként teljesítette, a gyakorlatot szerzıdéssel és annak teljesítését 
igazoló dokumentummal kell igazolni. 

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kiállítójának nevét, székhelyét, a 
bejelentı nevét, lakcímét, a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás idıtartamát. 

3. § (1) Foglalkozási rehabilitációs szakértıi tevékenység végzését a következı 
szakterületekre lehet bejelenteni: 

a) minısítés, 

b) akkreditáció, 

c) rehabilitációs szolgáltatás, 

d) foglalkozási rehabilitációs jog, 

e) fizikai akadálymentesítés, 

f) infokommunikációs akadálymentesítés, 

g) informatikai akadálymentesítés. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 

1. akkreditáció: a megváltozott munkaképességő személyt foglalkoztató munkáltatók 
jogszabályban meghatározott akkreditációjával, illetve a szociális foglalkoztatás 
engedélyezésével kapcsolatos tevékenység; 

2. fizikai akadálymentesítés: a tárgyi környezet akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott 
munkaképességő személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység; 

3. foglalkozási rehabilitációs jog: az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott valamennyi 
szakterület tekintetében folytatott, jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenység; 

4. infokommunikációs akadálymentesítés: információs és kommunikációs rendszerek 
akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképességő személy foglalkozási 
rehabilitációját szolgáló tevékenység; 



5. informatikai akadálymentesítés: információtechnológiai eszköz használatához kötött 
szolgáltatások akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképességő személy 
foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység; 

6. minısítés: a külön törvényben meghatározott komplex minısítés során ellátott foglalkozási 
rehabilitációs szakértıi feladatok; 

7. rehabilitációs szolgáltatás: a megváltozott munkaképességő személy foglalkozási 
rehabilitációjára irányuló szolgáltatás, ideértve a foglalkoztatás keretében nyújtott 
szolgáltatásokat, továbbá a rehabilitációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, 
szolgáltatásfejlesztési és módszertani tevékenységet is. 

2. A bejelentéssel összefüggı eljárás 

4. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértıi tevékenységgel kapcsolatos – a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti – bejelentést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) az 1. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani. 

(2) A bejelentéshez mellékelni kell 

a) a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát, 

b) a szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást, 

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító, 8. § szerinti igazolást, 

d) a bejelentı nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság hatálya alatt. 

(3) A bejelentés 5 évre szól. A bejelentés idıtartama alatt benyújtott, a szakterület 
kibıvítésére irányuló bejelentésben a (2) bekezdés szerinti dokumentumok közül csak az új 
szakterülettel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni. 

3. A foglalkozási rehabilitációs szakértık névjegyzéke 

5. § (1) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációs szakértıi tevékenységre jogosult személyekrıl 
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: névjegyzék). 

(2) A névjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) az 1. melléklet a)–b) és f)–j) pontjában foglalt adatok, 

b) a 6. § szerinti szüneteltetés kezdı és záró idıpontja, 

c) a bejelentés lejártának idıpontja. 

(3) A Hivatal a névjegyzékben szereplı adatokat a honlapján naprakészen közzéteszi. 



(4) A Hivatal a Szolgtv. 28. §-ában foglaltakon túl a névjegyzékbıl törli a szolgáltatót a 
szolgáltató halála esetén. 

(5) A Hivatal a rehabilitációs szakértınek a névjegyzékbıl való törlésérıl – a névjegyzék 
módosításával egyidejőleg – közleményt jelentet meg honlapján. 

6. § A foglalkozási rehabilitációs szakértı a Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti 
tevékenységének szüneteltetését a kérelem benyújtását követı kezdı és záró idıpontjának 
megjelölésével. A bejelentés idıtartama a szüneteltetés idıtartamával meghosszabbodik. A 
szüneteltetés idıtartama a szüneteltetés alatt módosítható. 

4. A foglalkozási rehabilitációs szakértık továbbképzése 

7. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértı köteles legalább 25 óra idıtartamú, a 
foglalkozási szakértık képzése érdekében szervezett továbbképzésen (a továbbiakban: 
továbbképzés) részt venni 

a) a névjegyzékbe vétel idıpontját követı 1 éven belül, valamint 

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését követı év elsı napjától számítva 3 évenként. 

(2) A 6. § szerinti szüneteltetés idıtartama a továbbképzési kötelezettséget nem érinti. 

(3) A foglalkozási rehabilitációs szakértıt törölni kell a névjegyzékbıl, ha továbbképzési 
kötelezettségét nem teljesíti. 

5. A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 

8. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértınek a névjegyzékbe történı felvétele, a 
bejelentés megújítása, illetve további szakterület bejelentése során igazgatási szolgáltatási 
díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft. 

(2) A díjat a Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára átutalással vagy 
fizetési számlára történı készpénzbefizetéssel kell megfizetni. 

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési 
számlára történı készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell 
igazolni. 

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni. 

(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

(6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekrıl 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés elsı mondatában 
foglaltakat kell alkalmazni. 

6. Záró rendelkezések 



9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. 

(2) Az a szakértı, aki a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintı 
szakterületeken a szakértıi tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM 
rendelet (a továbbiakban R1.) alapján foglalkozási rehabilitáció szakterületre kiadott érvényes 
engedéllyel rendelkezik, szakértıi tevékenységét 2012. április 30-át követıen csak a (3) 
bekezdés szerinti bejelentés alapján folytathatja. 

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott szakértı, valamint az a szakértı, akinek az R1. 
alapján foglalkozási rehabilitáció szakterület tekintetében kiadott engedélye 2010. január 1-jét 
követıen járt le, 2012. április 30-ig az R1. alapján kiadott engedélyben meghatározott 
részterületnek – a 2. melléklet szerint – megfelelı szakterület tekintetében bejelentést tesz, 

a) a bejelentéshez mellékelni kell az R1. alapján kiadott engedély másolatát, 

b) a bejelentéshez nem kell mellékelni a szakmai gyakorlattal és az igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetésével kapcsolatos, a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglalt dokumentumokat, 

c) a bejelentınek a 8. § szerinti igazgatási szolgáltatási díjat nem kell megfizetnie, 

d) a Hivatal a bejelentés során nem vizsgálja a szakmai gyakorlatra vonatkozó, az 1. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülését. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti szakértı olyan szakterületre tesz bejelentést, amely az R1. 
szerint kiadott engedélyben meghatározott részterületnek – a 2. melléklet alapján – nem felel 
meg, a bejelentésre a (3) bekezdéstıl eltérıen az általános szabályokat kell alkalmazni. 

(5) A 2012. június 30-ig névjegyzékbe vett foglalkozási rehabilitációs szakértı tekintetében a 
7. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakértı elsı alkalommal a 7. § 
(1) bekezdés a) pontjától eltérıen a 2012. július 1-jétıl 2012. december 31-ig terjedı 
idıszakban köteles a továbbképzésen részt venni. 

(6) Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

1. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez 

Bejelentés 

a foglalkozási rehabilitációs szakértıi tevékenység folytatásáról 

� Szakértıi tevékenység megkezdése 

� Korábbi bejelentés idıtartamának megújítása 

� Szakterület kiterjesztése 

� Adatváltozás bejelentése 



a) Név:  

b) Lakcím: 

  

c) Születési név: 

d) Születési hely: ............................................., születési idı: ......... év .......................... hó ...... nap 

e) Anyja leánykori neve: 

f) Telefonszám: 

g) Elektronikus levélcím:  

h) A szakterület megjelölése: 

� minısítés 

� akkreditáció 

� rehabilitációs szolgáltatás 

� foglalkozási rehabilitációs jog 

� fizikai akadálymentesítés 

� infokommunikációs akadálymentesítés 

� informatikai akadálymentesítés 

i) Rehabilitációs szolgáltatás szakterület esetén a nyújtott szolgáltatás megnevezése: 
........................................................... 

...........................................................................................................................................................................................

......... 

j) A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok: 

SZAKKÉPESÍTÉS, VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE  A SZAKKÉPESÍTÉST, VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOT  
KIÁLLÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE  

    

    

    

Kelt: ..................................................................... 

................................................................... 

bejelentı aláírása 



2. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez 

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintı szakterületeken a 
szakértıi tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet alapján kiadott 
engedély szerinti foglalkozási rehabilitációs részterületek („A” oszlop) e rendelet következı 
szakterületeinek („B” oszlop) felelnek meg: 

  A B 

1. A foglalkozási rehabilitáció szabályai, jogi kerete  
és támogatási rendszere 

Foglalkozási rehabilitációs jog 

2. A foglalkozási rehabilitációt segítı szolgáltatások Rehabilitációs szolgáltatás 

3. A megváltozott munkaképességő munkavállalók 
foglalkoztatásának ergonómiai, mőszaki, technikai 
körülményei (akadálymentesítés) 

1. fizikai akadálymentesítésre irányuló 
szolgáltatás esetén: fizikai akadálymentesítés;  
2. infokommunikációs akadálymentesítésre 
irányuló szolgáltatás esetén: infokommunikációs 
akadálymentesítés;  
3. informatikai akadálymentesítésre irányuló 
szolgáltatás esetén: informatikai 
akadálymentesítés 

4. A megváltozott munkaképességő munkavállalók 
foglalkoztatásának foglalkozás-egészségügyi szabályai 

Rehabilitációs szolgáltatás, minısítés 

5. A megváltozott munkaképességő munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációja 

Akkreditáció 

6. A szociális foglalkoztatás Rehabilitációs szolgáltatás, akkreditáció 
 


