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Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 



AZ NRSZH FELADATAI 

 

         A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint 

eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)  

 Korm. rendelet alapján:  

 

I.    Foglalkoztatási rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok 

II.   Szociális hatósági feladatok 

III. Országos nyilvántartások vezetése 

IV.  Jogvédői feladatok 

V.   Országos informatikai adatbázisok kezelése 

 

 



I. FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS FELADATOK 

 
Feladatkörében ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

 Orvosi  vizsgálatát, melyet komplex bizottságok működtetésével, szakhatósági 
állásfoglalás, és szakértői vélemény kiadásával lát el.  

 

 Foglalkoztatását biztosító munkáltatók akkreditációját az ezzel kapcsolatos 
ellenőrzéssel összefüggő hatósági ügyeket. 

 

 A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatással összefüggő tervezést, 
nyilvántartást.  

 

 Költségkompenzációs támogatási pályázatok elbírálását, illetve e támogatások havi 
számfejtését és folyósítását. 

 

  Foglalkoztatására vonatkozó tájékoztatást, információnyújtást, 

 

 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1. kiemelt projekt működtetésével, 
és az alprojektek szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

 

 A rehabilitációval kapcsolatos feladat és hatáskörébe tartozó orvosszakmai illetve 
egyéb foglalkoztatási módszertani feladatok kidolgozása, felülvizsgálata. 

 



II. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI 

FELADATKÖRÉBEN ELLÁTJA 

 

 A szociális szolgáltatók, működési engedélyeztetésével, a szolgáltatás hatósági 

ellenőrzésével, 

 A szociális intézmények pályázati körébe bevont szolgáltatások finanszírozásával, 

     - a támogató szolgáltatás,  

                    - a közösségi ellátások, utcai szociális munka,  

               - és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

      - szociális intézményi foglalkoztatás 

         - stb. finanszírozásával 

 A központi szociális információs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 

 



  
III. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

FELADATKÖRÉBEN ELLÁTJA  
 

 A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásával,  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójával és országos nyilvántartásával,  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának 
ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartással,  

 Az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával, 

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi 
nyilvántartással, 

 A védett műhelyek nyilvántartásával, 

 Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel, 

 Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel, 

 Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékkel, 

 A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével 

         kapcsolatos feladatokat. 

 
 



  
 IV. BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI KÉPVISELET 

 

 

Ellátja a jogvédők foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat, illetve szakmai 

irányítást biztosít a három jogvédői terület hatékony együttműködésére  

az irányadó jogszabályoknak megfelelően.  

   Ehhez nyújt segítséget a TÁMOP 5.5.7.  

 

   Az NRSZH ellátja a jogszabály által feladat- és hatáskörébe utalt  

egyéb feladatokat is. 

 



  
 V. ORSZÁGOS INFORMATIKAI ADATBÁZISOK KEZELÉSE 

 

Működteti: 

 

 A fenntartók jelentései alapján az ágazati regisztert, 

 2012-től biztosítja az elektronikus működési engedélyeztetés informatikai 

hátterét, az ágazati azonosító jelek kiadását, 

 A szolgáltatók jelentései alapján a Központi Elektronikus Nyilvántartási 

Rendszert a Szolgáltatások Igénybevevőiről (KENYSZI) 

 

 



A kiemelt projekt alapadatai:  
 

A megvalósítás időtartama: 2009. november 1.- 2012. február 29. 

Kedvezményezett:   

  2010. dec.31-ig: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 

  2011. jan. 1-től: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

  Konzorciumi partner a szakmai megvalósításban:               

     Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

A projekt költségvetése: 1,279 milliárd forint 

 Szakmai megvalósítás: 4 alprogramon keresztül 

 A projekt legfőbb célja: hatósági és szolgáltatói adminisztrációs 
szoftverek és a Szociális Ágazati Portál létrehozása és működtetése. 

 



Alprogramok  

I. alprogram  
 

A működési engedélyezés központi elektronikus rendszerének 

fejlesztése: 

A szociális ágazati regiszter továbbfejlesztése 

 http://pubregiszter.nrszh.hu 

 A működési engedélyezés, ellenőrzési rendszer egységesítése, 

 elektronizálása 

 Dokumentációs mintatár és eljárásminták  

 Képzések szervezése az informatikai rendszerek használatára 

http://pubregiszter.nrszh.hu/
http://pubregiszter.nrszh.hu/


Alprogramok  

II. alprogram  

 

Szociális Ágazati Portál létrehozása:  

Informatikai keretrendszer, ágazati portál megtervezése,    

   elkészítése: http://www.szocialisportal.hu   

Kapcsolati háló kialakítása 

A tevékenység-adminisztrációt és az ellátottak személyi  

  nyilvántartásást segítő alkalmazások szoftverfejlesztése, tesztelése 

http://www.szocialisportal.hu/




Alprogramok  

III. alprogram  
 

Az ágazati tervezést szolgáló központi információs infrastruktúra 
kialakítása: 
 

Települési, megyei önkormányzatok szolgáltatástervezési   

   koncepcióinak összegyűjtése, megjelentetése 

Szakmai felkészítések a digitális eszközök használatára 

A helyi adatbázisok elérhetőségének megteremtése 

Részvétel az országos szolgáltatástervezési koncepció/Nemzeti  

   Szociálpolitikai Koncepció készítésében 



Alprogramok 

IV. alprogram  
 

Elektronikus szakmai – szolgáltatói alkalmazások létrehozása és 
működtetése : 

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat     

   igénybe vevők tájékoztatása 

Szociális szakemberek információhoz juttatása (köv. dia1) 

Adattárak, adatbankok 

Fórum oldal (köv. dia2) 

Help-desk szolgáltatások 

Szociális Füzetek készítése 







Kimeneti és eredményindikátorok 
 

Látogatottság a portál különböző funkciói szerint:  

Lakossági funkciók 50 000, szolgáltatói funkciók 10 000, hatósági  

   funkciók 4000, szakmai közösségi funkciók 6000 

A központi elektronikus szolgáltatás informatikai alkalmazásának  

   felhasználói képzésébe bevont szakemberek száma: 600 fő 

Publikált szolgáltatástervezési koncepciók száma: 380 db 

A projektben elkészült elektronikus dokumentációs rendszerek   

   (szoftverek) száma: 5 db 

Központi elektronikus adminisztrációs folyamatok száma (a hatósági  

   szoftverekben): 300 db 

 



Indikátorok teljesülése 
 

Látogatottság a portál különböző funkciói szerint:  

   fenntartói, szolgáltatói funkciók látogatóinak száma: 5 419 (54%), 

   hatósági funkciók látogatóinak száma: 1 760 (44%), 

   szakmai funkciók látogatóinak száma: 3 925 (65%), 

   lakossági funkciók látogatóinak száma: 2 473 (4,9%). 

A portálon publikált szolgáltatástervezési koncepciók száma:  

   380 db 



 
 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 


