„Mire számítsak az orvosszakértői vizsgálaton?”
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. november 9. napján kelt szakmai irányítói
körlevele alapján:

1./
Személyes vizsgálat
A személyes vizsgálatot – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a szakértői szervként
eljáró rehabilitációs hatóság székhelyén vagy telephelyén kell elvégezni.
A szakértői vizsgálat a vizsgálat elrendelésével, az ügyfél vizsgálatra idézésével történik meg.
A vizsgálati időpont a rehabilitációs hatóság kapacitásának figyelembevételével kerül
meghatározásra.
Ha az ügyfél szabadságvesztés büntetését tölti, a szakértői bizottság elé történő idézést a
büntetés-végrehajtási intézet vezetőjének (parancsnokának) címezve kell megküldeni. A
büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát fel kell kérni, hogy biztosítsa a fogvatartott
megjelenését a szakértői bizottság előtt, vagy küldjön részletes kórrajz-kivonatot a
fogvatartott egészségi állapotáról.
Ha az ügyfél cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, az idéző végzést az
ügyfél részére kell megküldeni, azonban ezzel egyidejűleg a vizsgálat időpontjáról a
gondnokot értesíteni kell, és fel kell kérni, hogy biztosítsa az ügyfél megjelenését a szakértői
bizottság előtt, illetve bocsássa rendelkezésre a gondnokoltja egészségi állapotáról szóló
dokumentumokat, szakorvosi leleteket. A szakértői vizsgálat a gondnok megjelenése nélkül
nem végezhető el.
Amennyiben az ügyfél cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll és a
korlátozás kiterjed a társadalombiztosítási ügyekben történő eljárásra, az idéző végzést az
ügyfél részére kell megküldeni, azonban ezzel egyidejűleg a vizsgálat időpontjáról a
gondnokot értesíteni kell, és fel kell kérni, hogy segítse elő gondnokoltja egészségi állapotáról
szóló dokumentumok, szakorvosi leletek csatolását és az ügyfél megjelenését a szakértői
bizottság előtt. Ebben az esetben a személyes vizsgálat a gondnok részvétele nélkül is
lefolytatható, azonban az ügyfél vizsgálat során tett nyilatkozatainak érvényességéhez a
gondnok utólagos jóváhagyása szükséges. Ennek hiányában a szakvélemény nem adható ki.
Az orovosszakértő a szakkérdések vizsgálata során a bemutatott szakorvosi leletek, kórházi
zárójelentések, laboratóriumi és egyéb képalkotó vizsgálati eredmények, valamint az aktuális
állapot felmérése alapján összegzi a szervrendszerenkénti, illetve betegségcsoportonkénti
egészségkárosodást, meghatározza a vizsgált személy megmaradt egészségi állapotát,
véleményezi önellátó képességét. A szakorvosi vizsgálatok többségét a szakrendelőkben és a
kórházakban, a betegek kezelőorvosai végzik. Az általuk készített szakvélemények, leletek
alapozzák meg az orvosszakértői minősítést.
Mielőtt az orvosszakértő a vizsgálaton megjelent személyt a rendelőbe behívja, tüzetesen
átnézni az összes rendelkezésre álló orvosi dokumentációt. Az egészségi állapot felmérése a
panaszok meghallgatásával kezdődik, majd egy tájékozódó jellegű, a háziorvoséhoz hasonló,

részletesebb vizsgálat következik. Az orvosszakértő diagnosztizáló tevékenységet nem
végezhet, kizárólag leletekkel alátámasztott betegségeket tud figyelembe venni.
A rehabilitációs hatóság (szakértői szerv) a személyes vizsgálatot mellőzheti, ha
- a szakértői szerv vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló
szakvéleményben, szakhatósági állásfoglalásban vagy határozatban foglaltak szerint
az érintett személy állapota végleges,
- 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
- az ügyfél állapota a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján
megalapozottan megítélhető.
Nem kerül sor érdemi vizsgálatra, ha:
a) az ügyfél nem jelent meg a vizsgálat helyszínén, és a vizsgálatot megelőzően nem
terjesztett elő igazolási kérelmet;
b) az ügyfél megjelent a vizsgálat helyszínén, azonban „téves behívás” történt: nem az
illetékes vizsgálóhelyre kapott idézést, és ez nem derült ki a vizsgálat napját
megelőzően;
c) az ügyfél megjelent a vizsgálat helyszínén, azonban személyazonosságát nem tudta
igazolni.
Amennyiben az ügyfél a szakértői vizsgálaton nem jelenik meg, azonban igazolja, hogy
távolmaradására önhibáján kívül került sor, a megkereső hatóság jelzése alapján újabb
vizsgálati időpontot kell kitűzni.

2./
Lakóhelyen vagy tartózkodási helyen történő vizsgálat
A személyes vizsgálat az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhető, ha a
minősítéshez a lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási
képességének megismerése szükséges.
Amennyiben az ügyfél háziorvosa indokolásával ellátott dokumentummal igazolja, hogy az
ügyfél állapota nem teszi lehetővé a személyes megjelenést a vizsgálat helyszínén (pl.
járóképtelen), és betegszállítóval sem szállítható, akkor a személyes vizsgálatot az ügyfél
lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni.
A háziorvosnak az igazoláshoz mellékelnie kell a vizsgálati jogcím szerinti, az igény
benyújtásakor fennálló egészségi állapotot igazoló szakorvosi leleteket is.

3./
Irat alapján történő véleményezés
Az irat alapján történő véleményezés lehetősége:
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A személyes vizsgálat mellőzhető – azaz a becsatolt dokumentumok alapján végzi el a
minősítést a szakértői bizottság –, amennyiben a szakértői szerv vagy jogelődje által készített
szakvélemény szerint, vagy az ügyfél birtokában lévő hiteles szakorvosi vélemény alapján
megállapítható, hogy igénylő állapotában érdemi változás nem történt és nem is várható, azaz
véglegesnek tekinthető.
Irat alapján történhet a vizsgálat akkor is, ha az ügyfél hatályban lévő szakvéleménye
tartalmazza azokat a releváns adatokat, amelyek alapján egy esetleges új igény elbírálható
vagy abban az esetben is, ha az érintett személy állapota a rendelkezésre álló orvosi
dokumentáció vagy egyéb irat alapján megalapozottan megítélhető.
Irat alapú véleményezésre akkor is sor kerülhet, ha a kérelmező büntetés-végrehajtási
intézetben tartózkodik, és a kérelmével egyidejűleg az egészségi állapotát igazoló orvosi
dokumentumok is a rehabilitációs hatóság rendelkezésére állnak.
Az irat alapján történő véleményezés szükségessége:
A szakértői bizottságnak irat alapján kell elvégeznie az egészségi állapot, valamint az
önkiszolgálási képesség orvosszakmai szempontú minősítését, amennyiben a vizsgált személy
rendelkezik olyan 2011. december 31. napját követően kiállított és a vizsgálat időpontjában is
hatályos határozattal, szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel, amely alapján az
össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri a 40%-ot, és ez, valamint az ügyfél által
becsatolt egészségügyi dokumentáció alapján elegendő információ áll rendelkezésre az
egészségi állapot megalapozott megítéléséhez.
Ha az ügyfél kórházi kezelés alatt áll, a kórháztól részletes kórrajz-kivonatot kell kérni, sé a
szakértői bizottság e kórrajz-kivonat alapján alakíthatja ki véleményét. Ha az ügyfél
pszichiátriai betegek otthonában van, vagy egyébként pszichiátriai gyógykezelés alatt áll,
minden esetben részletes kórrajz-kivonatot kell kérni az intézettől, és ennek alapján kell
kezdeményezni a szakértői vizsgálatot. A szakértői bizottsághoz kizárlag az eredeti kórrajzkivonat, vagy annak hiteles másolata küldhető meg.
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Jogi és Hatósági Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
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