
47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet 

a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 

hatályos: 2012.12.14 - 2012.12.14 

A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, 

az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –, 

a 10. § tekintetében a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és 
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –, 

a 11. § tekintetében a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következıket rendelem el: 



1. A rehabilitációs orvosszakértıi tevékenység végzésének feltételei 

1. § Rehabilitációs orvosszakértıi tevékenység végzésére az jogosult, aki – a megváltozott 
munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 27/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeken túlmenıen – 

a) az 1. mellékletben felsorolt valamelyik szakképesítéssel és az e szakképesítéssel ellátható 
területeken legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

b) egészségbiztosítási szakképesítéssel rendelkezik, 

c) az 1. mellékletben felsorolt, az a) pont alapján figyelembe vett szakképesítés és az 
egészségbiztosítási szakképesítés tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes 
mőködési nyilvántartásában, kivéve, ha az egészségügyrıl szóló törvényben foglaltak szerint 
az egészségügyi tevékenysége végzésének a mőködési nyilvántartásba történı bejegyzése 
nem feltétele, és 

d) az e rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti. 

2. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek a 
jogelıdje a bejelentıt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. Ha a foglalkoztató jogutód nélkül 
megszőnt, vagy a szakmai gyakorlatot a bejelentı nem foglalkoztatottként teljesítette, a 
gyakorlatot szerzıdéssel és annak teljesítését igazoló dokumentummal kell igazolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kiállítójának nevét, székhelyét, a 
bejelentı nevét, lakcímét, a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás idıtartamát. 



2. A bejelentéssel összefüggı eljárás 

3. § (1) A rehabilitációs orvosszakértıi tevékenységgel kapcsolatos – a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény szerinti – bejelentést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz (a 
továbbiakban: Hivatal) a 2. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani. 

(2) A bejelentéshez mellékelni kell 

a) a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát, 

b) az 1. § a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást, 

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító, 7. § szerinti igazolást. 

(3) Az 1. § c) pontjában és a 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállásának 
vizsgálata céljából a Hivatal megkeresi az egészségügyi dolgozók mőködési nyilvántartását 
vezetı szervet. 

(4) A bejelentés – a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt 
tevékenység kivételével – a megtételétıl számított öt naptári évre szól. 



3. A rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzék 

4. § (1) A Hivatal rehabilitációs orvosszakértıi tevékenységre jogosult személyekrıl vezetett 
nyilvántartása (a továbbiakban: névjegyzék) – a törvényben meghatározott adatokon túl – a 
következı adatokat tartalmazza: 

a) az 5. § szerinti szüneteltetés kezdı és záró idıpontja, 

b) – a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység kivételével – 
a bejelentés lejártának idıpontja. 

(2) A Hivatal – a törvényben meghatározott adatokon túl – a honlapján naprakészen 
közzéteszi a rehabilitációs orvosszakértıi tevékenységre jogosult személy elérhetıségére, 
valamint a végzettségére, képesítésére vonatkozó, a 2. melléklet h)–j) pontjában foglalt 
adatokat. 

(3) A rehabilitációs orvosszakértı a bejelentéssel egyidejőleg hozzájárul a (2) bekezdésben 
foglalt adatoknak a Hivatal honlapján való közzétételéhez. 

(4) A rehabilitációs orvosszakértıt – a törvényben meghatározott eseteken túl – törölni kell a 
névjegyzékbıl, ha a 6. § szerinti továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti. 

5. § A rehabilitációs orvosszakértı a Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének 
szüneteltetését a kérelem benyújtását követı kezdı és záró idıpontjának megjelölésével. A 
bejelentés idıtartama a szüneteltetés idıtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés záró 
idıpontja a szüneteltetés alatt módosítható. 



4. A rehabilitációs orvosszakértık továbbképzése 

6. § (1) A rehabilitációs orvosszakértı köteles a Hivatal által szervezett 20 óra idıtartamú, 
írásbeli vizsgával záruló továbbképzésen részt venni és a vizsgakövetelményeket teljesíteni 

a) a névjegyzékbe vétel idıpontját követı 1 éven belül, valamint 

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését követıen évente. 

(2) A továbbképzés célja a rehabilitációs orvosszakértık képzése érdekében 

a) a komplex minısítés során az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség 
orvosszakmai szempontú vizsgálatára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, 
eljárásrendek naprakész elsajátítása, 

b) az elméleti és gyakorlati ismeretek folyamatos szinten tartása, 

c) az egységes szemlélet és gyakorlat kialakítása a rehabilitációs orvosszakértıi 
tevékenységben. 

5.1 

7. § 

6. Záró rendelkezések 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı 3. napon 
lép hatályba. 

(2) Az 5. alcím az e rendelet kihirdetését követı 31. napon lép hatályba. 

(3) Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

9. § (1) 2013. december 31-éig rehabilitációs orvosszakértıi tevékenység végzésére jogosult 
az az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkezı személy is, aki 

a) az 1. § a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, 

b) az 1. mellékletben felsorolt, az 1. § a) pontja alapján figyelembe vett szakképesítés 
tekintetében szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes mőködési nyilvántartásában, kivéve, 
ha az egészségügyrıl szóló törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége 
végzésének a mőködési nyilvántartásba történı bejegyzése nem feltétele, és 

c) a Hivatalnál vagy jogelıdjeinél mőködı szakértıi bizottságban eltöltött hat hónap szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 

(2) 2014. január 1-jén az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkezı rehabilitációs 
orvosszakértıt törölni kell a névjegyzékbıl. 



10. § A komplex minısítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI 
rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) Az 1. mellékletet kell alkalmazni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, 
valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és 
hatáskörérıl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a)–c) és e)–i) pontja, 
továbbá 13. § (3) bekezdés b) és f)–j) pontja szerinti esetekben is.” 

11. § A foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet 7. § 
(1) bekezdésében a „szervezett” szövegrész helyébe az „a Hivatal által szervezett” szöveg lép. 



1. melléklet a 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelethez 

A rehabilitációs orvosszakértıi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés 

1. aneszteziológia és intenzív terápia, 

2. arc-, állcsont- és szájsebészet, 

3. belgyógyászat, 

4. bırgyógyászat, 

5. csecsemı- és gyermekgyógyászat, 

6. érsebészet, 

7. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 

8. foglalkozásorvostan (üzemorvostan), 

9. fül-orr-gégegyógyászat, 

10. gasztroenterológia, 

11. geriátria, 

12. gyermek- és ifjúságpszichiátria, 

13. gyermeksebészet, 

14. háziorvostan, 

15. hematológia, 

16. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan, 

17. idegsebészet, 

18. igazságügyi orvostan, 

19. infektológia, 

20. kardiológia, 

21. klinikai onkológia, 

22. mellkassebészet, 

23. nefrológia, 



24. neurológia, 

25. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia), 

26. oxyológia és sürgısségi orvostan, 

27. plasztikai és égés-sebészet, 

28. pszichiátria, 

29. repülıorvostan, 

30. reumatológia, 

31. sebészet, 

32. szemészet, 

33. szívsebészet, 

34. szülészet-nıgyógyászat, 

35. tüdıgyógyászat vagy 

36. urológia 

szakképesítés. 



2. melléklet a 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelethez 

Bejelentés a rehabilitációs orvosszakértıi tevékenység folytatásáról 

� Szakértıi tevékenység megkezdése 

� Korábbi bejelentés idıtartamának megújítása 

� Adatváltozás bejelentése 

a)    Név:     

b)    Lakcím:     

c)    Tevékenység helye:     

d)    Születési név:     

e)    Születési hely:     

f)    Születési idı:     

g)    Anyja születési neve:     

h)    Telefonszám:     

i)    Elektronikus levélcím:     

j)    A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:     

Szakképesítés, végzettség 
megnevezése: 

A szakképzettséget, képesítést igazoló okiratot kiállító intézmény neve, 
a kiállítás idıpontja: 

    

    

    

    

    

Mőködési engedély: Nyilvántartási szám: 

Hozzájárulok, hogy a h)–j) pontban foglalt adataimat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal honlapján közzétegye. 

Kelt: 

…….……………………………... 

bejelentı aláírása 



 

1 Az 5. alcím (7. §) a 8. § (2) bekezdése alapján 2013. január 11-én lép hatályba. 

 


