25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályosság: 2011.01.01 -

A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.)
NM rendelet tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2)
bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.) 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2)
bekezdés f) pontjában, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 3.
§ (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 51. §b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41.
§ a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elıírásairól szóló 25/2003. (V. 13.)
ESZCSM rendelet tekintetében a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41.
§ g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX.
2.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Sr. 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
tekintetében a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41.
§ m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.
§ (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § l) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a szociális módszertani intézmények kijelölésérıl és feladatairól, valamint a szociális
szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértıi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.)
SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41.
§ l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Névjegyzékrıl és az Országos Szociálpolitikai
Szakértıi Névjegyzékrıl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2)
bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr.
41. § g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következıket rendelem el:

1. A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása
1. § A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI.
26.) NM rendelet
a) 7. § (1) bekezdés e) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a
továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg,
(1) A közúti jármővezetı soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát az alkalmasságot elsı fokon vizsgáló
szervnél kezdeményezheti:
a) az eljáró hatóság a külön jogszabályban meghatározott esetekben;
b) a közúti jármővezetı munkáltatója, ha a munkavállaló munkaköre ellátásával kapcsolatban közúti jármővet
vezet;
c) a pályaalkalmasságot vizsgáló szerv;
d) bármely orvos, a 20—21. §-okra figyelemmel;
e) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI) a (3) bekezdésben
meghatározott eset kivételével.

b) 7. § (3) bekezdésében az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szervnek a” szöveg,
(3) A közúti jármővezetı soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát a 21. § (1) bekezdésének a)–g)
pontjaiban meghatározott esetekben az ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes külön jogszabályban meghatározott elsıfokú szakértıi bizottsága végzi.

c) 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes,” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szervnek a”
szöveg,
(1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot másodfokon végzı szervek:
a) az ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, külön jogszabály alapján
meghatározott elsı fokú szakértıi bizottsága, ha elsı fokon a vizsgálatot a 8. § (1) bekezdésében vagy a 8. § (2)
bekezdésének b) pontjában meghatározott orvos végezte;

d) 12. § (2) bekezdésében az „az ORSZI budapesti székhelyő, Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságán mőködik” szövegrész helyébe az „az orvosszakértıi szervnek a
jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága” szöveg
(2) Elsı fokú szakértıi bizottságként a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervek járnak el. A
másodfokú szakértıi bizottság az ORSZI budapesti székhelyő, Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságán
mőködik. Mind az elsı fokú, mind a másodfokú szakértıi bizottság a közlekedési hatóság részérıl közúti jármő
mőszaki szakértıvel egészül ki.

lép.

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet 1. számú mellékletében az „Orvosi beutaló az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértıi Intézethez” szövegrész helyébe az „Orvosi beutaló a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” szöveg lép.
1. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez
A háziorvosi tevékenység ellátásához használatos nyomtatványok
Megnevezés Raktári szám
Egészségügyi személyi lap (pótlap) A.3510–170
Ápolási dokumentáció A.3510–271
Gyermek-egészségügyi törzslap C.3341–24/a
Fertızıbeteg nyilvántartás C.3337–21
Védıoltási kimutatás C.3334–5
Kimutatás iskoláskorú gyermekek védıoltásáról C.3334–19
Kimutatás ...... betegség megelızése céljából végzett védıoltásokról C.3334–20
Terhesgondozási jegyzék C.Sz 3341–29
Terhesgondozási összesítı C.3341–50
Körzeti gyermekorvosi munka forgalmi összesítıje C.3341–13/b
Halottvizsgálati bizonyítvány C.3110–49
Lábcédula C.3410–14/b
Fertızıbeteg bejelentés C.3337–19
Fertızıbeteg kijelentés C.3337–20
Orvosi beutalás – javaslat – igazolás A.3510–64
Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervének vénye
Beutaló szakrendelésre (konzílium) felülvéleményezésre A.3510–65
Beutaló fekvıbeteg-gyógyintézetbe A.3510–89
Betegszállítási utalvány A.3510–40
Útiköltség igazolvány A.3510–128/b
Látlelet A.3510–274
Oltási lap C.3334–18
Gyógyszer, vegyszer, kötszer igénylıtömb C.3410–254/a
Kézbesítı könyv 3230–29
Ellenırzı napló C.5200–6
Iktatókönyv
Gyermekegészségügyi kiskönyv C.3341–49
Egészségügyi Könyv C.3341-49/új*
Iskolások egészségügyi törzslapja A. Tü 13
Orvosi igazolás a keresıképtelen (terhességi) állományba vételrıl A.3510–140/a
Orvosi napló a keresıképtelenek nyilvántartására A.3510–172
Orvosi igazolás és táppénzutalvány A.3517–25
Bejelentés foglalkozási megbetegedésrıl (mérgezésrıl) C.3160–1
Mérgezési eset bejelentılap C.3165–10
Magasabb összegő családi pótlék igazolás A.3520–34 RF/A
Alkalmassági vélemény a gépjármővezetı-jelölt gépjármővezetı egészségi alkalmasságról A.3510–265/N
Orvosi beutaló az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézethez, a munkaképesség-változás, a
fogyatékosság véleményezése és a keresıképesség felülbírálata céljából A. 3510–90
Külön jogszabály szerinti adatlap a fejlıdési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elısegítésére
*2009. szeptember 1-je után született gyermekek esetében

3. A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása
3. § A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 4/A. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI) elsıfokú szakértıi bizottságának
szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelızıen kiadott – külön
jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minısülı – szakvéleménye”
szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv szakhatósági állásfoglalása” szöveg lép.
4/A. § (1) A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegő családi
pótlékra, ha az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI) elsıfokú
szakértıi bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelızıen kiadott – külön
jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minısülı – szakvéleménye szerint 18. életévének
betöltése elıtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékő
egészségkárosodást szenvedett.

4. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elıírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása
4. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elıírásairól szóló 25/2003. (V.
13.) ESZCSM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg lép.
(3) A nyilvántartásba vételt igazoló tanúsítvány másolatát a megyei gyámhivatal megküldi a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal a tanúsítvány másolatának kézhezvételét követı 30
napon belül az általa kidolgozott tananyagot eljuttatja a megyei gyámhivatalnak.

5. A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló
14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosítása
5. § A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005.
(IX. 2.) FMM rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében a „megyei (fıvárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban:
munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fıvárosi és megyei kormányhivatalok
munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervei (a továbbiakban: munkaügyi központ)”
szöveg,
(5) Segítı szolgáltatásként a megyei (fıvárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) által
nyújtott vagy támogatott munkaerı-piaci szolgáltatások igénybevétele is felajánlható, ha erre vonatkozóan a
munkáltató a munkaügyi központtal megállapodást kötött.

b) 3. § (1) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos
Orvosszakértıi Intézete (OOSZI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal” szöveg
3. § (1) A foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározása érdekében, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Országos Orvosszakértıi Intézete (OOSZI) személyre szóló rehabilitációs javaslata alapján készülı
személyes rehabilitációs terv tartalmazza:
a) a munkavállaló megnevezését, munkakörének megjelölését,
b) a meglévı képzettségek, képesítések felsorolását,
c) az egyén munkavégzı képességének jellemzıit,
d) az általa folytatható tevékenységeket, illetıleg betölthetı munkaköröket,
e) a megfelelı foglalkoztatási forma (bedolgozói jogviszony, távmunkavégzés, védett foglalkoztatás, integrált
foglalkoztatás) megjelölését,
f) a számára érdeklıdésének, képességének, személyiségének és a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı,
szakmai elırehaladást biztosító pályatervet,
g) az elérendı rövid és hosszú távú célok meghatározását,
h) a megfelelı foglalkoztatás biztosítását gátló körülmények feltárása és megszüntetése érdekében tervezett
intézkedéseket,
i) a segítı folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit,
j) az igénybe vehetı segítı szolgáltatásokat, illetıleg támogatásokat,
k) a munkavállaló együttmőködésének formáit.

lép.

6. A megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.)
FMM rendelet módosítása
6. § A megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
a) 1. § b) pontjában a „regionális munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi
központ)” szövegrész helyébe a „fıvárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi
feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg,
b) a regionális munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi központ),

b) 1. § d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalra” szöveg
d) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

lép.

7. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM
rendelet módosítása
7. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a
továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg,
a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézet (a továbbiakban: ORSZI) vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum szakvéleményével igazoltak;

b) 4. § b) pont bd) és bf) alpontjában az „ORSZI” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi
szerv” szöveg
bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az ORSZI, illetve jogelıdje
szakértıi bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát
állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékő egészségkárosodást szenvedett és
az ORSZI, illetve jogelıdje szakértıi bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az
önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás másolatával igazoltak.

lép.

8. A szociális módszertani intézmények kijelölésérıl és feladatairól, valamint a szociális
szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértıi díjáról szóló 3/2008. (IV.
15.) SZMM rendelet módosítása
8. § A szociális módszertani intézmények kijelölésérıl és feladatairól, valamint a szociális
szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértıi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.)
SZMM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében és 12. §-át megelızı alcímében a ”Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
(2) A módszertani intézmények módszertani feladatainak ellátását és a szakmai tervben foglaltak megvalósítását
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
(a továbbiakban: Intézet) bevonásával ellenırzi. A módszertani intézmény – a Minisztérium által meghatározott
módon – évente beszámol a módszertani feladatok ellátásáról.
A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet szociális módszertani feladatai

b) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
b) egy tagját regionális módszertani intézmény esetén az illetékes szociális és gyámhivatal, egyházi módszertani
intézmény esetén a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jelöli ki,

lép.

9. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Névjegyzékrıl és az Országos
Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékrıl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
módosítása
9. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Névjegyzékrıl és az Országos Szociálpolitikai
Szakértıi Névjegyzékrıl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
a) 1. § (4) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm.
rendelet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint
eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,
d) n) pontja szerinti szakterület körébe a komplex minısítési eljárás során az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértıi Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm.
rendelet szerinti
szociális szakértıi feladatok ellátása tartozik.

b) 5. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
5. § (1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Névjegyzék és az Országos Szociálpolitikai Szakértıi
Névjegyzék (a továbbiakban együtt: névjegyzék) szerinti szakértıi tevékenység megkezdését a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyezi.

c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában és 11. § (4) bekezdésében a „Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg
b) egy tagját a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet fıigazgatója,
(4) Ha a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet fıigazgatója, az Országos Szociálpolitikai Tanács vagy
másodfokú eljárásban a Hivatal fıigazgatója a (3) bekezdés szerinti határidın belül nem jelöl tagot, a hiányzó
tagot öt munkanapon belül a miniszter jelöli ki.

lép.

10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erıforrás miniszter

