Tisztelt Szakértő Asszony/Úr!
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel összefüggő
feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
A rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésének feltételeit a rehabilitációs orvosszakértői
névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII.15.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A bejelentést a Rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlapon Budapest Főváros Kormányhivatala
Rehabilitációs Főosztálya címére kell megküldeni. (1036 Budapest Lajos utca 160-162.) A
bejelentéshez csatolni kell:
-

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mellyel igazolható a büntetlen előélet,
illetve, hogy a bejelentő nem áll a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás alatt.

-

végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát.

-

a Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt valamelyik szakképesítéssel és az e szakképesítéssel
ellátható területeken legalább 5 év szakmai gyakorlatról szóló igazolást (az igazolás tartalmazza
a kiállító nevét, székhelyét, a bejelentő nevét, lakcímét, betöltött munkaköre megnevezését, a
foglalkoztatás időtartamát).

-

egészségbiztosítási szakképesítést igazoló okirat másolatát.

-

1. sz. mellékletében felsorolt és figyelembe vett valamelyik szakképesítés, valamint az
egészségbiztosítási szakképesítés tekintetében az egészségügyi dolgozók érvényes működési
nyilvántartásában való szereplés a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésének
feltétele.

-

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 27/A. § (2a) c) pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését
tanúsító igazolást. (A díj mértéke 5000 Ft. A díjat a BFKH 10023002-00330101-00000000 számú
számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.)

A névjegyzéken már szereplő rehabilitációs orvosszakértő a Rendelet 6. § (1) bekezdés a)-b) pontja
értelmében köteles a bejelentést követő 1 éven belül, valamint e kötelezettség teljesítését követően évente
20 óra időtartamú, Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya által szervezett, írásbeli
vizsgával záruló továbbképzésen részt venni.
A bejelentés a Rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a bejelentés megtételétől számított 5 naptári évre szól.
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Jogszabályokat az alábbi linkre kattintva éri el:
A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői
névjegyzékről szóló 401/2017. (XII.15.) Kormányrendelet :
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700401.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.T
XT
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV
A Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel kapcsolatos felvilágosítást a Hivatal munkatársai
biztosítanak, a következők szerint:
Munkatárs neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:

1/896-7042
Pribil Zsuzsanna

pribil.zsuzsanna@rehab.bfkh.gov.hu
20/322-7125

Névjegyzékkel kapcsolatos postai cím:
Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály,
1036 Budapest, Lajos u. 160-162.

