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Jogszabály-módosítások - 2017.01.01. 

(hatásköri és illetékességi szabályok) 
 



Hatásköri és illetékességi szabályok 
Mmtv. változásai 

Új 21/C. § 
 
2016. évi CIV. törvény 
módosította – 
a központi hivatalok 
felülvizsgálatával és a 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok 
megerősítésével 
összefüggő egyes 
törvények 
módosításáról, valamint 
egyes költségvetési 
szervek feladatainak 
átadásáról. 
 

 

Adatkezelési felhatalmazás a rehabilitációs 
hatóság által nyilvántartott, az Mmtv.-ben 

meghatározott adatokhoz. 

A szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter részére 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatáshoz, 
képzéshez nyújtott, valamint a foglalkozási 
rehabilitációt elősegítő egyéb támogatások 

ügyében eljáró szerv részére 



• Az Nrszhr. 2017. január 1-jétől hatályát vesztette.  

• A korábbiakban az Nrszhr.-ben található közös szabályok (a 
komplex minősítéssel, valamint a rehabilitációs és orvosszakértői 
feladatok ellátásával kapcsolatos eljárási szabályok) jellemzően az 
Mmr.-be kerültek elhelyezésre. 

• Az Mmr. a szakkérdések összefoglaló felsorolását nem tartalmazza.  

• A szakkérdésekre vonatkozóan a továbbiakban az ágazati 
szabályokban található rendelkezéseket kell alkalmazni.  

• Az Mmr. hatásköri szabályaitól az ágazati jogszabályok eltérhetnek. 

 

Hatásköri és illetékességi szabályok 
Mmr. változásai 



Hatásköri és illetékességi szabályok 
Mmr. változásai 

I. fokú rehabilitációs hatóság 

• Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala 

• Budapest és Pest megyére kiterjedő illetékességgel Budapest 
Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 

II. Fokú rehabilitációs hatóság 

Budapest Főváros Kormányhivatala  



Hatásköri és illetékességi szabályok 
Mmr. változásai 

Kizárólagos illetékességgel jár el első fokon a Budapest 
Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 

Külföldön élő, 
tartózkodó 
kérelmező 

esetén 

A Magyarországon 
lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel 
nem rendelkező 

személyek esetén 

A Magyar Honvédség 
hivatásos és 

szerződéses, valamint a 
rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos 

állományának tagjai 
egészségi 

alkalmasságának 
felülvizsgálata esetén 

A felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók, 

jelentkezők diszlexia, 
diszgráfia és 
diszkalkulia 

fogyatékosságának 
megállapítására 

irányuló eljárásban. 



Egyes speciális szabályok 

 

 

Hatásköri és illetékességi szabályok 
Mmr. változásai 

I. Fok országos illetékesség - KEM KH Tatabányai Járási Hivatala – bányász kereset 
kiegészítés (egészségkárosodás és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanság 
szakkérdése is).  

Másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala jár el 

Aktív korúak ellátása – I. fok a járási hivatal, II. fok kormányhivatal.  

Amennyiben az eljárás során az egészségkárosodás szakkérdését vizsgálni kell, úgy 
azt ezek a hatóságok fogják vizsgálni.  

Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a járási hivatal.  

Megyénként két-három járási hivatal került kijelölésre, amelyek illetékességét a 
Tnyvhr. 1. melléklete határozza meg.  



Hatásköri és illetékességi szabályok 
Mmr. változásai 

ONYF Központ 

Követeléskezelési feladatok 

Megyei nyugdíj osztályok 

BFKH 

Összekötő szervi feladatok 

NRSZH 



A rehabilitációs hatóságok felügyeleti szerve, 
szakmai irányítása 

I. Fokú 
rehabilitációs 
hatóság 

BFKH 

EMMI 

Felügyeleti szerv 

Felügyeleti szerv 

Szakmai irányító 

 

Szakmai irányításban 

való közreműködő 

SZGYF 



Struktúraváltás az irányításban 

EMMI 

SZGYF 

I. ÉS II. FOKÚ REHABILITÁCIÓS HATÓSÁG 



Szakmai irányításban közreműködés 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megszűnése  

 

A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerint 
2016. december 31. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos 
különválás útján jogutódlással megszűnt.  

 

NRSZH 



Az NRSZH rehabilitációs feladatainak ellátásában 
részt vevő szervezeti egységek 

NRSZH 

Rehabilitációs 
Szakmafejlesz
tési Főosztály 

Foglakozási 
Rehabilitációs 

Főosztály 

Rehabilitációs 
Hatósági 
Főosztály 

Szakértői 
módszertan 

Rehabilitációs ügyintézői 
tevékenység szakmai 

támogatása, szolgáltatói 
nyilvántartásba vétel, 

akkreditáció 

- II. Fokú hatósági, 
szakértői tevékenység, 

nemzetközi terület 

- Kapacitás-tervezés 

- Statisztika 

Ellátási és 
nemzetközi ügyek 

módszertana 

Rehabilitációs 
programok 

Akkreditáció, 
ellenőrzés 

Költségvetési 
támogatások 



Az NRSZH rehabilitációs feladatellátásban résztvevő szervezeti 
egységek beolvadása 

Rehabilitációs 
Hatósági Főosztály 

• Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Foglalkozási 
Rehabilitációs 

Főosztály 

• Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Rehabilitációs 
Szakmafejlesztési 

Főosztály 

• Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 



A Rehabilitációs Szakmafejlesztési Főosztály BFKH-hoz 
kerülő feladatai 

 Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával, 
ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok 

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók kötelező továbbképzései 

Az Atkár-tass pusztán lévő képzőközpont fenntartási feladatai 

Foglalkozási rehabilitációs szakértők névjegyzékes képzéseinek 
szervezése 

Orvosszakértők kötelező képzéseinek szervezése 





Intézményirányítási 
Igazgatóság 

Szakmatámogatási 
Főosztály 

Hatósági Feladatellátást Támogató 
Osztály 

Foglalkozási Rehabilitációs Osztály 

Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály 

Esélyteremtési 
Főosztály 

Kirendeltségek 



SZGYF – Szakmatámogatási 
Főosztály 

Hatósági 
Feladatellátást 

Támogató Osztály 

Foglalkozási 
Rehabilitációs 

Osztály 

Fejlesztő 
Foglalkoztatási 

Osztály 

Hatósági 
Módszertani 

Osztály Foglalkozási 
Rehabilitációs 

Főosztály 

Szakértői 
Módszertani 

Főosztály 

Rehabilitációs 
Programok 

Osztálya 

NRSZH - Rehabilitációs 
Szakmafejlesztési Főosztály 



Hatósági Feladatellátást 
Támogató Osztály 

Rehabilitációs 
ügyintézői 

módszertan 

Hatósági 
Módszertan 

Szakértői 
módszertan 

Foglalkozási Rehabilitációs 
Osztály 

Fogl.rehab 
személyek 
oktatása 

Uniós 
programok 

szakmai 
támogatása 

Szolgáltatói 
koordináció 

Új Feladat: 
 

Fejlesztő 
Foglalkoztatási 

Osztály 

SZAKMAI IRÁNYÍTÁSBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS 



Hatásköri változás 

1. RSZR fejlesztés 

•  fejlesztés - ONYF 

•  szakmai tartalom – SZGYF 

•  redmine hibabejelentés megszűnt 

2. Egyedi utasítás kiadása  

• SZGYF-nek nincs erre hatásköre 

• EMMI és BFKH jogköre 



 
Jogszabály-módosítások - 2017.01.01. 

(szakmai módosítások) 
 



Rehabilitációs kártyára való jogosultság 
rokkantsági minősítés alapján 

2004. évi CXXIII. törvény (Pftv.) 16/A. §-ának 2017. 
január 1-jétől hatályos módosítása: 

 

Új jogosulti kör: 

 

 Akinek B2 és C2 minősítési kategória került 
megállapításra. 

 



Vásárolt szolgálati idő 

Ha a Tbj. 34. § (1) bekezdése alapján a nyugellátásra jogosító szolgálati idő 
és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából  

• 2012. január 1-jét megelőzően a rokkantsági nyugdíj megszerzése 
érdekében kötött megállapodás  

• 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került megszüntetésre,  
• a megállapodást kötő személy előzetes biztosítási idejének 

megállapításakor be kell számítani 
•  a 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között 

 megszüntetett megállapodás alapján szerzett szolgálati  
 időt, és 

• a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot  
 képező jövedelem szerzése céljából 2017. július 1-jéig   
 megkötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt  
 is. 

 



Vásárolt szolgálati idő 

• Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv 2017. január 31-éig tájékoztatja a 
megállapodást kötő személyt arról, hogy 

• kérheti a befizetett járulék visszafizetését, vagy 

• kezdeményezhető a megállapodás megkötése, és ezzel összefüggésben az igénylő 
előzetes biztosítási idejébe meghatározott szolgálati idő beszámításra kerül. 

• A nyilatkozathoz csatolni kell a rehabilitációs hatóság szakvéleményét, amely igazolja, 
hogy 2012. január 1-jén az ek legalább 40 százalékos mértékű volt.  

• Amennyiben nem áll rendelkezésre, 2017. február 28-áig kezdeményezheti az Mmtv. 26/A. 
§-a szerinti komplex minősítés elvégzését. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

• A komplex minősítést soron kívül kell lefolytatni. Az eljárásban vizsgálni kell azt is, hogy 
az ek 2012. január 1-jén valószínűsíthetően elérte-e a legalább 40 százalékos mértéket.  

• Ha az igénylő a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány ellen 
fellebbez, a nyilatkozattételre nyitva álló határidő 2017. május 31-éig meghosszabbodik. 

 



Kizárólag elektronikus úton történő 
konszignáció egyes ügytípusokban 

Az új kérelem alapján megállapított rokkantsági és rehabilitációs ellátást 
megállapító határozatok 

a folyamatos előleg megállapító végzések 

a rehabilitációs ellátás folyósítását felfüggesztő határozatok  

az Mmtv. 19.§ (1a) bekezdése és a 38/C. § alapján rokkantsági ellátás 
továbbfolyósításáról szóló döntések 



Rendvédelmi/honvédelmi 
egészségkárosodási ellátások 

• Új ellátási forma: a rendvédelmi/honvédelmi egkár járadék és kereset 
kiegészítésre. 

• Az ellátás megállapítása a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, 
valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagja 
egészségi alkalmasságára épül,  

• A szakértői feladatokat kizárólagosan BFKH III. Kerületi Hivatala látja el.  
• Az Mms. ellátással nem zárják ki egymást, nem rendszeres pénzellátás. 
• A rendvédelmi/honvédelmi egészségkárosodási ellátások összegének 

meghatározása során az ügyfél részére megállapított mms. ellátás, baleseti 
járadék, baleseti táppénz összegét figyelembe kell venni. 

• Az Mmtv. egy új 21/D. §-sal bővül, mely a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásait és a rendvédelmi/honvédelmi egészségkárosodási 
ellátásokat folyósító szervek közti adatszolgáltatási kötelezettséget tartalmazza. 



A közigazgatási hatósági eljárási szabályok változásai 
A kézbesítés meghiúsulására vonatkozó szabályok változása 

 

A kézbesítési vélelemre vonatkozó szabályok kiegészítésre 
kerültek, azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a kézbesítés a 
miatt nem volt sikeres, mert az irat „ismeretlen” vagy 
„elköltözött” jelzéssel érkezett vissza.  

 

Ebben az esetben, az iratot a postai megkísérlés napját követő 
ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.  

 

A kézbesítési vélelem beálltáról a  

továbbiakban sem kell az ügyfelet értesíteni. 



A közigazgatási hatósági eljárási szabályok változásai 
Személyes megjelenésre idézés 

 

A 2017. január 1-jétől induló és a folyamatban lévő ügyekben is a 
személyes vizsgálatra beidézett ügyféllel az idézést úgy kell 

közölni, 

 hogy azt az értesítésben, végzésben előírt időpontot megelőzően 
legalább 5 nappal korábban megkapja. 



A közigazgatási hatósági eljárási szabályok változásai 
Másodfokú döntések kézbesítése 

A másodfokú hatóság a 
döntéseinek kézbesítéséről 
maga gondoskodik, és az 

ügyiratot az átvételt 
igazoló tértivevénnyel 

együtt küldi meg az első 
fokon eljáró rehabilitációs 

hatóság részére. 



Jogcím 2017. évi mérték 

Minimálbér 127.500,- 

Garantált bérminimum 161.000,- 

Közfoglalkoztatási bér 81.530,- 

Nyugdíjemelés mértéke 1,6 % 

Alapösszeg 96.010,- 

Rehabilitációs hozzájárulás mértéke 1.147.500,-/fő/év     (minimálbér 9-
szerese/fő/év) 

A főállású KATA-s esetében az ellátások 
meghatározásakor figyelembe vehető számítási alapja 

90.000,- 

A magasabb összegű tételes adó fizetését vállaló KATA-s 
esetében 

150.000,- 

Szociális hozzájárulási adó 22 % 



 
Jogszabály-módosítások - 2017.04.01. 

(fejlesztő foglalkoztatás) 
 



Fejlesztő foglalkoztatás 

Jogszabályok: 
 
1. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági 
vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek 
állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet - a 
szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatra, illetve felülvizsgálatra 
vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik 
 
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

99/B. § - 99/D. § - bevezeti a fejlesztő foglalkoztatás intézményét. 



92-es vizsgálatok 

Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat 

Alapvizsgálat 

Gondozási felülvizsgálat 

Rehabilitációs alkalmassági vizsgálat 



Fejlesztő foglalkoztatás 

• A foglalkoztatási szakértő már nem tagja a szakértői bizottságnak az átfogó 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat lefolytatásakor, az ezzel 
kapcsolatos rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek. 

 

• A fejlesztő foglalkoztatás keretében az eddig szociális alkalmassági 
vizsgálatokat és felülvizsgálatokat foglalkozási-egészségügyi orvosok, illetve 
munkaszervezeti pszichológusok fogják ellátni 2017.04.01. napjától. 

 

• A másodfokú szakértői szervként eljáró rehabilitációs hatóságok a szociális 
alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat megszűnése miatt az ilyen irányú 
megkereséseket 2017.04.01. napjától már nem teljesíthetik, azokat vissza kell 
küldeni a megkereső részére. 



 
Jogszabály-módosítások - 2017.07.01. 

(másodfokú hatósági változások) 
 



Mmr. változásai 

A másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői 
szervként és orvosszakértői szervként az 5. melléklet szerinti rehabilitációs 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 
 
Az 5. melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben másodfokú hatóságként 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti hatósági 
ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter. 
 
 
 



Kormányhivatal Illetékességi terület 

1. Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád 

megye 

3. Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest főváros, Pest megye 

4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye 

5. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém 

megye 

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 



Áht. Jogosultságok (KH-k) 

A járási hivatalok rehabilitációs hatósági feladatköreinek 
gyakorlásával összefüggésben a következő hatásköröket az 5. 
melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja: 
 
•  a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség 

szerint új eljárás lefolytatására való utasítás, 
 

• jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv 
döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása 
 

• egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás 
pótlására 



Áht. Jogosultságok (EMMI) 

A járási hivatalok, valamint az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei 
kormányhivatalok rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és 
orvosszakértői szervi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben a következő 
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter gyakorolja: 

• a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás 
lefolytatására való utasítás, 

• jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek 
előzetes vagy utólagos jóváhagyása, 

• egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 

• jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés,  

• a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket. 



Kiegészítés 

Amennyiben BFKH másodfokú hatóságként jár 
el, és az eljárás során az  

egészségi állapot,  

egészségkárosodás vagy  

fogyatékosság  

szakkérdését kell vizsgálni, a személyes 
vizsgálatot BFKH, vagy – BFKH megkeresése 

alapján – az az 5. melléklet szerinti 
kormányhivatal végzi el, amelynek székhelyén 

vagy telephelyén való megjelenés az érintett 
személy számára a legkedvezőbb. 

 



 
Szakértőket érdeklő kérdések  

(ellátás összegének számítása, biztosítási idő) 
 



Havi átlagjövedelem számítása 

Referencia 
időszak 

Közvetlen 
180 nap 

Tp. szabály 

Ha a kérelem benyújtását megelőző évben 

rendelkezik 18 nap biztosítási idővel 

Ha a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 180 napban van 180 napi 

jövedelem 

 

Ha tp. miatt nincsen, akkor 

tp. elé, összesen 180 nap 

bérezett nap 



Havi átlagjövedelem számítása 

Táppénzes szabály”  

 
Kizárólag akkor alkalmazható, ha a táppénzzel fedett napok 

száma + a jövedelemmel fedett napok száma együttesen elérik 

a 180 napot!!! 

 

Alkalmazása során nincs összehasonlítás („ha az számára 

kedvezőbb”), a táppénz előtti 180 napi jövedelem akkor is 

figyelembevételre kerül, ha az kevesebb, mint az alapösszeg. 

 



Havi átlagjövedelem számítása 

Havi átlagjövedelemmel nem rendelkezők ellátási összegének 

számítása 

 

93 000 Ft 

 

 
 

 

a minősítési kategória minimum összege 

(új és soros ügyekben is) 

 



Biztosítási idő számítása 

5 éven belül 
legalább 
1095 nap 

10 éven belül 
legalább 
2555 nap 

15 éven belül 
legalább 
3650 nap 

A kérelem 

benyújtását 

megelőző 

Tbj. 5.§ 

szerint 

biztosított 



 
Szakértőket érdeklő kérdések  
(más ellátásban részesülés ténye) 

 



rendszeres pénzellátás:  

• a táppénz,  

• a csecsemőgondozási díj,  

• a gyermekgondozási díj,  

• az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék,  

• a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai, az öregségi járadék,  

• a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, 
munkaképtelenségi és özvegyi járadék,  

• az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán 
árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két 
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –,  

 

Más ellátásban részesülés ténye 



rendszeres pénzellátás:  

• a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. 
alapján folyósított pénzbeli ellátás,  

• az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a 
rokkantsági járadék,  

• a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai,  

• a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,  

• az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás,,  

• a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,  

• az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint  

• az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 

 

Más ellátásban részesülés ténye 



Baleseti járadék pl. nem rendszeres pénzellátás az Mmtv. szerint, de a baleseti járadék 
megállapításánál kizáró feltétel, hogy ne részesüljön Mms. ellátásban. 

 

 

 

Először baleseti járadék kérelmezése, majd Mms. ellátás igény előterjesztése. 

 

Fordítva nem lehet megállapítani. 

 

Más ellátásban részesülés ténye 



Ha rendszeres pénzellátásban részesül az igénylő, kérelmét el kell utasítani. 

 

 

 

VAGY tájékoztatni, hogy az ellátásra csak akkor lehet jogosult, ha kéri a rendszeres 
pénzellátás megszüntetését.  

DE!  

Ellátás kezdete döntés keltét követő nap  

 

VAGY 

 rehab ellátásnál meglévő komplex esetén a kérelem benyújtásának napja. 

 

Más ellátásban részesülés ténye 



HA rehabilitációs ellátás alatt adja be a kérelmét, azt állapotrosszabbodásnak kell 
tekintetni 

 

 

Mmtv. 19. § alapján kell elbírálni soros ügyként kezelve, meglévő rehab időtartam végéig 
kell megállapítani az ellátást. 

 

HA a lejárat előtt adja be és az új megállapításig már lejárna a korábbi ellátás, akkor az 
Mmtv. 7.§ (6) bekezdését alkalmazva ismételt rehab ellátás megállapításának feltételeit 
kell vizsgálni! 

DE! 

Komplex hatálya!  Döntés keltét követő naptól indul. 

Más ellátásban részesülés ténye 



 
Szakértőket érdeklő kérdések  

(rehabilitációs kártya) 
 



Rehabilitációs kártya 

Mmtv. 38/C.§  

Mmtv. 19/A. § 

Mmtv. 32.§ végleges minősítés 

Nem rendelkezik 
érvényes minősítéssel 

Elutasítani a 
kérelmet 



Rehabilitációs kártya 

• Az ügyfelet írásban tájékoztatni szükséges arról, hogy a 
rehabilitációs kártya kiadásához komplex minősítés szükséges 
és komplex minősítéséhez hatósági bizonyítvány iránti kérelmet 
kell előterjesztenie a rehabilitációs hatóságnál.  

• A komplex minősítés elvégzését követően a rehabilitációs 
kártya iránti kérelem ismételten előterjeszthető.  

• A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a hatósági 
bizonyítvány kiadását megalapozó komplex minősítés az 
ellátására való további jogosultságát is befolyásolhatja.  

 



Rehabilitációs kártya 

Amennyiben 2011. december 31-én 
megszerezte a jogosultságot a 
rehabilitációs kártyára, úgy az 
igényét elutasítani nem lehet. 
 
Ezen személyi körre nem 
vonatkoznak az előző dián leírtak, 
őket jogosítani kell a kártyára. 



Rehabilitációs kártya 

• A rehabilitációs kártyára való jogosítás és visszavonás a 
rehabilitációs hatóság feladata 

DE! 

• A kártya a NAV általi kiállítástól érvényes és a 
visszaszolgáltatásig tart. 

• Amennyiben a rehabilitációs ellátásból került rokkantsági 
ellátás megállapításra még az új szabály előtt, a kártyára való 
jogosultság megszüntetésre került, azt újabb kérelemmel lehet 
igényelni, kieső időre azonban nem jár, nem visszamenőleges! 

 



 
Tervezett jogszabály-módosítások 

 



Ismételt rehabilitációs ellátás megállapítása 

Jelenlegi normaszöveg: 

 

 ”A rehabilitációs ellátás a korábbi komplex minősítés 
során figyelembe nem vett, azt követően bekövetkezett 

egészségkárosodás és a jogosultsági feltételek fennállása 
esetén ismételten megállapítható.” 



Ismételt rehabilitációs ellátás megállapítása 

Tervezett normaszöveg: 

„A rehabilitációs ellátás a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
megszűnését, vagy a 10. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti 
megszűntetését követően előterjesztett kérelemre ismételten 
megállapítható, amennyiben 

• A megállapított ellátás alapjául szolgáló korábbi komplex minősítéshez 
képest a kérelmező  foglalkozási rehabilitálhatóságának irányában, 
vagy ehhez kapcsolódó szükségleteiben a korábbi minősítéshez képest 
változás következett be, és 

• az ellátás megállapításának egyéb jogosultsági feltételei fennállnak.” 

 



Keresőtevékenység, mint bemeneti korlát 

1. alternatíva 

• Keresőtevékenység 
nem kizáró feltétel 

2. alternatíva 

• Foglalkoztatási 
jogviszonyban nem 
áll 

3. alternatíva 

• keresőtevékenységet 
nem végez, vagy az 3 
egymást követő 
hónapon keresztül 
nem haladja meg a 
minimálbér 150 
százalékát. 



 
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


