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A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv feladat- és hatásköre 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá 
tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. 
(V. 15.) Korm. rendelet alapján. 

A Kormány 
• az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, 

orvosszakértői, valamint rehabilitációs szakértői szervként a rehabilitációs 
szakigazgatási szervet; 

• a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, 
orvosszakértői, valamint rehabilitációs szakértői szervként a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) jelölte ki. 

 
A rehabilitációs szakigazgatási szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási 
szerve. 
 
A rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköre, illetékessége 
A rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi a rehabilitációs hatóság részére jogszabályban 
meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat, ellátja a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint 
végrehajtási rendeletei által a rehabilitációs hatóság részére meghatározott feladatokat. 
 
1.) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási 
hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt, e feladatkörében szakhatósági 
állásfoglalást ad 

a) a hozzátartozói nyugellátás, 
b) a baleseti járadék, 
c) a rokkantsági járadék, 
d) a fogyatékossági támogatás, 
e) az aktív korúak ellátása, 
f) a magasabb összegű családi pótlék, 
g) a bányászok egészségkárosodási járadéka, 
h) a bányászati dolgozók keresetkiegészítése, 
i) a hadi rokkantsági ellátások 

megállapításához. 
 
2.) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben 
szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad 

a) a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához, 
b) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról, 
c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához, 
d) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról, 
e) a közlekedőképességről, 
f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, 
egészségi állapot mértékéről, 

g) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék megállapításához szükséges 
egészségkárosodás mértékéről, 

h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről, 
i) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásainak megállapításához 

szükséges egészségkárosodás mértékéről, 
j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges 

egészségkárosodás mértékéről, 
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k) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról. 
 
3.) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal jogszabályban meghatározott esetben 
komplex minősítést végez. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a komplex minősítést 
jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére végzi el, és hatósági 
bizonyítványt állít ki annak eredményéről. 
 
A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal erre irányuló kérelem esetén a komplex 
minősítés keretében szakvéleményt ad a közlekedőképességről is. 
 
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv – az 
illetékes társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése ellenében – 
szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 

a) az Európai Unió tagállamában, 
b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy 

abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, 

c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban 
biztosítottnak minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi 
rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra. 
 
A rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területe megegyezik a megyei 
kormányhivatal illetékességével.  
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének (rövidítése: 
BFKH RSZSZ) illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére is kiterjed. 
 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve - kizárólagos 
hatáskörben - jár el a következő esetekben: 

• ha az érintett személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel,   

• a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során 
az egészségkárosodás mértékének meghatározásában, 

• a felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 
fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban. 

 

Az eljárására vonatkozó szabályok 

A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal bizottsági állásfoglalás alapján hozza 
meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét.  
A szakértői bizottság legalább két tagból, komplex minősítés során legalább négy tagból áll. 
A komplex minősítés során a szakértői bizottság 

a) legalább két tagja orvosszakértő, 
b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértő, 
c) legalább egy tagja szociális szakértő. 

A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidő – 
ha jogszabály másként nem rendelkezik – 30 nap. Komplex minősítés esetén az eljárásra 
irányadó ügyintézési határidő 60 nap. 
A komplex minősítés során a rehabilitációs szakigazgatási szerv – belföldi jogsegély 
keretében – 

a) a települési önkormányzat jegyzőjétől tájékoztatást kérhet az érintett személy szociális 
helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról, körülményekről, 
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b) a munkaügyi központ kirendeltségétől tájékoztatást kérhet az érintett személy 
vonatkozásában az adott térség munkaerő-piaci helyzetéről. 
 
A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal eljárásában személyes vizsgálatot kell 
végezni, ha 

a) jogszabály azt kötelezővé teszi, 
b) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan nem 

ítélhető meg az érintett személy állapota, vagy 
c) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján – jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában – az ellátásra való jogosultságnak a szakértői bizottság által 
vizsgált feltételei nem állnak fenn. 
 
A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakvélemény tartalmazza: 

a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító 
adatokat, 

b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhető 
egészségügyi adatokat, 

c) a szakvélemény kiállításának helyét, időpontját, 
d) a szakvéleményt kérő szerv megnevezését, 
e) a kért vizsgálat típusát, a feltett kérdéseket, az azokra adott válaszokat, 
f) a szakértői vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok 

megjelölését, személyes vizsgálat és meghallgatás esetén annak időpontját és helyszínét, 
valamint 

g) a felülvizsgálat szükségességét, időpontját, a szakvélemény időbeli hatályát. 
 
A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás a 
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül 
tartalmazza 

a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító 
adatokat, 

b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhető 
egészségügyi adatokat, 

c) komplex minősítés esetén az érintett személy szociális helyzetére és 
rehabilitálhatóságára vonatkozó, törvény alapján kezelhető adatokat, 

d) a felülvizsgálat szükségességét, időpontját, a szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát. 
 

 


