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Közlemény a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal jogutódlással történő
megszűnéséről
Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Kedves Érdeklődő!
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) az egyes
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.
2.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés
b) pontja alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik.
2017. január 1-től Budapest Főváros Kormányhivatala látja el az alábbi feladatokat:
a) jogszabályban meghatározott esetekben rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi vagy
orvosszakértői szervi feladatok,
b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben a másodfokú
rehabilitációs hatóságként és felügyeleti szervként ellátott feladatok,
c) megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő, uniós tagságból adódó, valamint a
szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatok,
d) szakvéleményt kibocsátása a súlyos fokozatú demens megbetegedésről, valamint a fogyatékos
személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók, valamint a foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók
nyilvántartásával, valamint az akkreditált munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével
összefüggő hatósági feladatok,
f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokkal, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi
nyilvántartással kapcsolatos feladatok,
g) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokkal, valamint azok visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági és végrehajtási
ügyek,
h) a védett foglalkoztatók nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
i) a Rehabilitációs Orvosszakértői, a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői, az Országos Szociálpolitikai
Szakértői, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos
Névjegyzékének vezetése,
j) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, és az azt elősegítő támogatásokra,
szolgáltatásokra vonatkozóan tájékoztatási, információnyújtási feladatok,
k) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásának vezetése,
l) nevelőszülők pszichológiai alkalmasságának felülvéleményezése iránti szakértő kijelölés
m) a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékben és a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői
Névjegyzékben szereplő szakértők továbbképzésével összefüggő feladatok.

2017. január 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el az alábbi feladatokat:
a) a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók,
szakmai ajánlások készítésében való közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések
készítése, az orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatok,
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői
szervi és orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és
szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
c) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és
informatikai tevékenység,
d) a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek
működési nyilvántartásának vezetése,
e) a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a
továbbképzési programok minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében
szakmai vizsga szervezése,
f ) a Szociális Ágazati Portál működtetése,
g) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és
hálózatok szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának segítésére
módszertani útmutatók, ajánlások és egyéb kiadványok elkészítése, e körben minőségfejlesztési stratégia,
standardok, szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének
kidolgozása, modellkísérletek szervezése, kutatások folytatása,
h) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet
végrehajtása,
i) a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására
hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, a
Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához irányelvek és standardok kifejlesztése,
j) a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása és finanszírozása, valamint a szociális intézményi foglalkoztatás és
a szociális foglalkoztatás finanszírozása keretében ellátott feladatai tekintetében.
2017. január 1-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi feladatokat látja el:
a) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási
rendszerbe történő befogadása,
b) a fellebbezés elbírálása és felügyeleti szervként való eljárás mindazon esetekben, ahol első fokon 2016.
december 31. napját követően is a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el,
c) az NRSZH-nak az Európai Társadalombiztosítási Platformban betöltött tagsága.
2017. január 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi feladatokat látja el:
a) a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetése és fejlesztése,
b) a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása,
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartása,
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartása,
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások országos jelentési
rendszerének működtetése,
f ) az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó személyekről történő adatszolgáltatás ellátása,
g) az egységes örökbefogadási nyilvántartás vezetése.
A jogutódlással kapcsolatos aktuális helyzetről honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk.
Az intézményi integráció időszaka alatt az NRSZH biztosítja a feladatok zökkenőmentes ellátását.
Kérjük megértésüket és szíves együttműködésüket!

