A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI ÉS SZAKÉRTŐI FŐOSZTÁLY FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A rehabilitációs hatóságok illetékességét és hatáskörét a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg. E
szerint a Kormány
 első fokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvos-szakértői
szervként - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint Budapest Főváros
Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát.
 másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvos- szakértői
szervként - Budapest és Pest megye területén - Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának illetékességi területe a Főváros és Pest
megye.
A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala kizárólagos illetékességgel jár el
a. külföldön élő / tartózkodó személy esetén
b. ha az érintett személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
c. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata esetén
d. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, valamint a – köznevelési tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező –felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának
megállapítására irányuló eljárásban.
A Főosztály feladatai:
1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatása.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény és annak végrehajtási rendelete alapján kérelemre, vagy a soros felülvizsgálatra várakozók
esetében hivatalból indult eljárásban vizsgálja a megváltozott munkaképességet, az egyéb jogosultsági
feltételeket, és erről döntést hoz. Kérelemre a komplex minősítés eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki. A
rehabilitációs hatóság erre irányuló kérelemre a komplex minősítés keretében szakvéleményt ad a
közlekedőképességről is.
2. Szakvélemény készítése
A kormányhivatal rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy orvosszakértői szervként –
az adott ügyben eljáró hatóság, szervezet megkeresésére (továbbiakban: megkereső hatóság) szakkérdésként vizsgálja:
a. megváltozott munkaképesség alapján járó hozzátartozói nyugellátás esetén az egészségi állapotot,
b. baleseti járadék esetén a baleseti egészségkárosodás mértékét,
c. rokkantsági járadék esetén az egészségkárosodás mértékét,
d. fogyatékossági
támogatás esetén a súlyos fogyatékosság fennállását és az
önkiszolgálási képességet,
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e. magasabb összegű családi pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét és az
egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállását,
f. bányászok egészségkárosodási járadéka esetén az egészségkárosodás mértékét,
g. bányászati dolgozók kereset kiegészítése esetén az egészségkárosodás mértékét és a földalatti
bányamunkára való alkalmatlanságot,
h. hadirokkantság
esetén a hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott
egészségkárosodás mértékét,
i. a keresőképességet vagy keresőképtelenséget,
j. a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodást,
k. a baleseti táppénz idejének meghosszabbítását,
l. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságát,
m. a közlekedőképességet,
n. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi
állapotmértékét,
o. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét,
p. nemzeti gondozási díj esetén az egészségkárosodás mértékét,
q. az 1945
és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásai esetén az
egészségkárosodás mértékét,
r. a kárpótlási
jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges
egészségkárosodás mértékét,
s. felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságát,
t. a jogszabályban meghatározott egyéb szakkérdéseket.
A közlekedőképességről is készít orvos-szakértői vizsgálatot:
a. a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához
b. a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra
való jogosultság igazolásához
c. személygépkocsi szerzési vagy átalakítási támogatásra való jogosultság igazolásához
d. parkolási igazolvánnyal kapcsolatos kérelem esetében a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál történő
jogosultság igazolásához
A fenti ügyekben a megkereső hatóság a rehabilitációs hatóság rendelkezésére bocsátja a minősítés
elvégzéséhez szükséges iratokat, így
a. a kérelmező egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló
adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése
céljából kiállított beutalót,
b. a kérelmező folyamatos gondozását, gyógykezelését és az aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi
véleményt,
c. az a) és b) pont szerinti iratokban feltüntetett körülményekkel összefüggő további egészségügyi
dokumentációt, valamint
d. ha a kérelmező foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját
az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól,
valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében tovább foglalkoztatható-e.
e. a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy nyilatkozatot.
Az eljárására vonatkozó szabályok
A rehabilitációs hatóság személyes vizsgálatot végez, 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 az ellátásra való jogosultságnak a
szakértői bizottság által vizsgált feltételei nem állnak fenn.
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A rehabilitációs hatóság a személyes vizsgálatot mellőzheti, ha
a. a szakértői szerv vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló
szakvéleményben, szakhatósági állásfoglalásban vagy határozatban foglaltak szerint az érintett
személy állapota végleges,
b. a szakértői szerv vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás vagy határozat időbeli hatálya alatt kerül sor az újabb minősítésre, vagy
c. az érintett személy állapota a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján
megalapozottan megítélhető.
Ha a komplex minősítés keretében az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai
szempontú vizsgálata során megállapításra kerül, hogy a vizsgált személy
a. egészségi állapota 1-30% között van, és orvosszakmai szempontból önellátásra képes, vagy
orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, a rehabilitálhatóság
foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát nem kell elvégezni,
b. egészségi állapota 31-60% között van, a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú
vizsgálatát a rendelkezésre álló iratok alapján is el lehet végezni, ha a vizsgált személy ehhez a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által rendszeresített nyilatkozat kitöltésével hozzájárul.
Ha a vizsgált személy rendelkezik olyan hatályos, 2011. december 31-ét követően kiállított határozattal,
szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel,
a. amely értelmében egészségkárosodásának mértéke legalább 40%-os, és
b. amely alapján - és a csatolt orvosi dokumentumok figyelembevételével - az egészségi állapot
megalapozottan megítélhető az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvos szakmai
szempontú vizsgálatára vonatkozó minősítést a rendelkezésre álló iratok alapján kell elvégezni.
A rehabilitációs hatóság bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, készíti el szakvéleményét, illetve
vizsgálja a fenti esetekben, vagy más jogszabály alapján a feladatkörébe tartozó szakkérdéseket.
A szakértői bizottság legalább két tagból (orvos-szakértő), komplex minősítés során legalább négy tagból
áll. A komplex minősítés során a szakértői bizottság
a. legalább két tagja orvos-szakértő,
b. legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértő,
c. legalább egy tagja szociális szakértő.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás esetén az ügyintézési határidő
teljes eljárásban 60 nap.
Ha a rehabilitációs hatóság más szerv eljárásában szakértőként jár el, az eljárásra irányadó határidő
közlekedőképesség vizsgálata esetén 50 nap, egyéb esetben 21 nap.
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