332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
feladatainak megállapításával összefüggı egyes kormányrendeletek módosításáról
Hatályosság: 2011.01.01 -

A Kormány
a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.)
Korm. rendelet tekintetében a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi
XXXI. törvény 12. §-ában,
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.)
Korm. rendelet tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,
a keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. rendelet tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §ában, valamint a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (2) bekezdés n) pontjában,
a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében,
a súlyos fogyatékosság minısítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet tekintetében
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet tekintetében a
Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérıl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1)
bekezdés e) pontjában és a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló
2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában,
a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik
járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és
folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet tekintetében a katonai és
rendvédelmi felsıoktatási intézmények vezetıinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról
szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (1) bekezdésében,
a megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elısegítésérıl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1.
alpontjában,
a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás
elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6)
bekezdés a) pont 2. alpontjában,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tekintetében a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1)
bekezdés d) pontjában,
a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet tekintetében a felsıoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.
§ (1) bekezdés j), o) és s) pontjában, továbbá a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdésp) pontjában,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 404. § (1) bekezdés m) pontjában,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérıl és illetékességérıl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1)
bekezdés d) és i) pontjában,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm.
rendelet tekintetében a fogyasztói árkiegészítésrıl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4)
bekezdésében,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet tekintetében a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában,
a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet tekintetében a
rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés c) pontjában,
a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı
szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.)
Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában,
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá
a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008.
(IV. 23.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
132. § 26. pontjában,
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált
programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességő emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elısegítésérıl és a

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (5) bekezdésében,
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1)
bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI.
törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,
az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program adatgyőjtéseirıl és adatátvételeirıl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 26. § (3) bekezdés c)pontjában,
a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl
szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában,
az Országos Esélyegyenlıségi Szakértıi Névjegyzékrıl, az esélyegyenlıségi szakértıi
tevékenység végzésérıl és annak feltételeirıl, a szakértı mőködésérıl szóló 119/2010. (IV.
16.) Korm. rendelet tekintetében az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség
elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, továbbá
a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet, az egyes bányászati dolgozók
társadalombiztosítási kedvezményeirıl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet, a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék bevezetésérıl szóló 173/1995. (XII. 27.)
Korm. rendelet, az egyes, tartós idıtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó
juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, az egészségkárosodott személyek
szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében
a következıket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása
1. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (3) bekezdése
helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Ha az igénylı a kérelemhez az orvosszakértıi szervnek a munkaképtelenség, illetve az
egészségkárosodás mértékét megállapító, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását
vagy szakvéleményét nem csatolta, az eljáró hatóság – a munkaképtelenség, illetve az
egészségkárosodás mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából
megkeresi az orvosszakértıi szervet.”

2. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirıl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
2. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirıl szóló 23/1991. (II.
9.) Korm. rendelet
a) 5/B. § (4) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetnek a
kérelmezı lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes szakértıi bizottsága (a
továbbiakban: szakértıi bizottság)” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg,
(4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálásához az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézetnek a kérelmezı lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes szakértıi bizottsága (a
továbbiakban: szakértıi bizottság) az igazgatóság megkeresésére szakvéleményt ad a kérelmezı
egészségkárosodásának mértékérıl és a szakmai munkaképesség vizsgálata keretében a föld alatti bányamunkára
való alkalmatlanságáról.

b) 5/B. § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági
állásfoglalást” szöveg,
(4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálásához az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézetnek a kérelmezı lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes szakértıi bizottsága (a
továbbiakban: szakértıi bizottság) az igazgatóság megkeresésére szakvéleményt ad a kérelmezı
egészségkárosodásának mértékérıl és a szakmai munkaképesség vizsgálata keretében a föld alatti bányamunkára
való alkalmatlanságáról.

c) 5/B. § (5) bekezdésében az „a szakértıi bizottságot” szövegrész helyébe az „az
orvosszakértıi szervet” szöveg,
(5) Az igazgatóságnak nem kell megkeresnie a szakértıi bizottságot, ha a kérelmezı a kérelemhez az
egészségkárosodás mértékét és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságát megállapító, érvényes és
hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatolt.

d) 5/C. § (1) bekezdésében az „a szakértıi bizottság szakvéleményében” szövegrész helyébe
az „az orvosszakértıi szerv szakvéleményében, szakhatósági állásfoglalásában” szöveg, a
„szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás” szöveg,
5/C. § (1) A keresetkiegészítésre való jogosultság feltételeként meghatározott mértékő egészségkárosodás
fennállását a szakértıi bizottság szakvéleményében meghatározott idıpontban kell felülvizsgálni (rendszeres
felülvizsgálat), kivéve, ha a szakvélemény alapján a keresetkiegészítésre jogosult állapota véglegesnek
tekinthetı.

e) 5/C. § (3) bekezdésében az „a szakértıi bizottságot, hogy adjon szakvéleményt” szövegrész
helyébe az „az orvosszakértıi szervet, hogy adjon szakhatósági állásfoglalást” szöveg
(3) Az igazgatóság a rendszeres és a rendkívüli felülvizsgálat során megkeresi a szakértıi bizottságot, hogy
adjon szakvéleményt a keresetkiegészítésben részesülı egészségkárosodásának mértékérıl.

lép.

3. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló
87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. § A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézet elsıfokú szakértıi bizottsága” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg
lép.
Vhr.1. § (1) Annál, aki az életjáradékra irányuló igényét munkaképességének legalább 67 százalékban történı
elvesztésére [Étv. 1. § b) pont] alapozza, de munkaképesség-csökkenésének 1991. december 31-i fennállását
okirattal nem tudja igazolni, a munkaképesség-csökkenés mértékét az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértıi Intézet elsıfokú szakértıi bizottsága (a továbbiakban: szakértıi bizottság) állapítja meg.

4. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
4. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII.
31.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a
továbbiakban: Szakértıi Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg,
R. 2. § (1) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: Szakértıi Intézet)
kérelmezı lakóhelye szerint illetékes elsıfokú szakértıi bizottsága (a továbbiakban: bizottság) állapítja meg a
hadieredető fogyatkozást és az általa okozott járadék osztályba sorolás alapját képezı egészségkárosodás
százalékos mértékét.

b) 2. § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági
állásfoglalást” szöveg,
(4) A bizottság a vizsgálat iránti kérelem megérkezésétıl számított huszonkét munkanapon belül a 3. számú
melléklet szerinti szakvéleményt kiállítja és a jegyzı részére megküldi.

c) 2. § (5) és (6) bekezdésében, 2. mellékletében és 3. mellékletében a „szakvélemény”
szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg,
(5) A (4) bekezdés szerinti szakvélemény közokirat, amely tartalmazza a hadieredető fogyatkozást és az általa
okozott járadék osztályba sorolás alapját képezı egészségkárosodás százalékos mértékét.
(6) Amennyiben a kérelmezı a járadékosztályba sorolást megállapító határozat ellen azért él jogorvoslattal, mert
a bizottság szakvéleményében foglaltakkal nem ért egyet, a másodfokú eljárás során a Szakértıi Intézet
másodfokú szakértıi bizottságát kell megkeresni a szakvélemény felülvizsgálata céljából. A másodfokú
szakértıi bizottság megkeresésére, a szakvélemény kiadására az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelıen
alkalmazni kell.

d) 2. § (6) bekezdésében a „szakvéleményében” szövegrész helyébe a „szakhatósági
állásfoglalásában” szöveg,
(6) Amennyiben a kérelmezı a járadékosztályba sorolást megállapító határozat ellen azért él jogorvoslattal, mert
a bizottság szakvéleményében foglaltakkal nem ért egyet, a másodfokú eljárás során a Szakértıi Intézet
másodfokú szakértıi bizottságát kell megkeresni a szakvélemény felülvizsgálata céljából. A másodfokú
szakértıi bizottság megkeresésére, a szakvélemény kiadására az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelıen
alkalmazni kell.

e) 2. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 6. mellékletében az „a Szakértıi Intézet” szövegrész
helyébe az „az orvosszakértıi szerv” szöveg,
(6) Amennyiben a kérelmezı a járadékosztályba sorolást megállapító határozat ellen azért él jogorvoslattal,
mert a bizottság szakvéleményében foglaltakkal nem ért egyet, a másodfokú eljárás során a Szakértıi Intézet
másodfokú szakértıi bizottságát kell megkeresni a szakvélemény felülvizsgálata céljából. A másodfokú
szakértıi bizottság megkeresésére, a szakvélemény kiadására az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelıen
alkalmazni kell.
(7) A vizsgálatok díját a Hadigondozottak Közalapítványa (a továbbiakban: Közalapítvány) — külön
megállapodás szerint — a Szakértıi Intézet részére megtéríti.
6. számú melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Igazolvány
1—100 000-ig

száma:

nyomdai

………………………… ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE

HADIGONDOZOTTI IGAZOLVÁNY
...........................................
hadi ...............................részére

szám

(2. oldalra)
SZEMÉLYI ADATOK

Név: ..................................
Szül. hely: ...........................
........... év ....... hó .... nap
Anyja neve: ...........................
Lakcíme: ..............................
Hadigondozotti minısége: ......... %-os
hadi..........................
Állandó kísérıre szorul: igen—nem*
………………………… 19…… év …………… hó …… nap.
P. H.

…………………………
jegyzı

------* A megfelelı válasz aláhúzandó!
(3., illetve 4. oldalra)
A hadigondozottat a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján a következı kedvezmények illetik
meg, amelyeket ezen igazolvány felmutatásával vehet igénybe:
22. § (1) A hadirokkant és hadiözvegy térítésmentesen veheti igénybe a helyi tömegközlekedési és a helyközi
(távolsági) tömegközlekedési (vonat, autóbusz, hajó, komp stb.) eszközöket.
(2) Ha a hadirokkant bármely fogyatkozása miatt a Szakértıi Intézet szakvéleménye alapján kísérıre szorul, a
kísérıt is megilleti a térítésmentes utazási kedvezmény.
(3) A mozgáskorlátozott személyeket megilletı támogatások megállapítása során — az azonos feltételek
fennállása esetén — a hadirokkantat elınyben kell részesíteni.
23. § (1) A hadirokkant és hadiözvegy mentes a televízió elıfizetési díjának megfizetése alól.
(2) Ez a kedvezmény háztartásonként egy televízió-mősorvevı készülékre terjed ki.
24. § A hadirokkant és hadiözvegy a vásárcsarnokokban és a piacokon a helypénz megfizetése nélkül
árusíthatja saját kisipari és mezıgazdasági termékeit, illetve terményeit.
Figyelmeztetés:
1. Ezt az igazolványt a hatóságokhoz benyújtandó kérelemhez (beadványhoz) csatolni nem szabad.
2. Csak személyazonossági igazolvánnyal együtt érvényes.
3. Az igazolvány elvesztését a tulajdonos a kiállító hatósággal 8 napon belül köteles közölni.

f) 7. § (3) bekezdésében a „szakértıi intézeti szakvélemény” szövegrész helyébe a
„szakhatósági állásfoglalás” szöveg, a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági
állásfoglalás” szöveg,
(3) Az ápolási pótlék megállapításához szükséges szakértıi intézeti szakvélemény kiadására a 2. §-ban
foglaltak az irányadók azzal, hogy a szakvélemény kiadásánál a kérelmezı általános egészségi állapotát kell
figyelembe venni.

g) 2. mellékletében és 3. mellékletének címében az „A Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe
az „Az orvosszakértıi szerv” szöveg,
2. számú melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
………………………… ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE

Szám:…………………… Tárgy: Hadieredető fogyatkozás
vizsgálata
Hiv. sz.:
Mell.:
A Szakértıi Intézet ....................... fokú szakértıi bizottságának
..............................................................
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 3. § (3) bek. alapján kérem ............................................ nevő
személy vizsgálatát.
Szül. ideje:.............................
Személyi igazolvány száma:...............
Anyja leánykori neve:.........................
Lakóhelye:....................................
Hadieredető fogyatkozás miatti munkaképesség-csökkenés legutóbb megállapított mértéke: ...............................
%
Hadieredető fogyatkozása:...............................
........................................................
........................................................
Kérem a szakvélemény közlését arról, hogy nevezett
a) jelenlegi hadieredető fogyatkozása miatti egészségkárosodás milyen mértékő?
b) mások rendszeres ápolására szorul-e?
c) utazásnál kísérıre szorul-e?
d) gyógyászati segédeszköz használatára szorul-e, ha igen, milyenre?
Kelt:.........................
P. H.
……………………………
jegyzı aláírása
3. számú melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
A Szakértıi Intézet ……………… fokú szakértıi bizottsága
…………………………
Szám:………………… Tárgy: Szakvélemény hadieredető
fogyatkozásról és az általa okozott egészségkárosodás mértékérıl
Hiv. sz.:
Mell.:
………………………… úr, (nı)

Jegyzı
…………………………
Megkeresésére értesítem, hogy .........................
(szül. év:) ...........................................
alatti lakos
a) hadieredető fogyatkozás miatti egészségkárosodás jelenlegi mértéke ...........................%
b) mások rendszeres ápolására: szorul — nem szorul
c) utazáshoz kísérıre: szorul — nem szorul
d) gyógyászati segédeszköz használatára: rászorul — nem szorul, a szükséges gyógyászati segédeszköz
megnevezése:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
A szakértıi bizottság szakvéleményének alapjául szolgáló indokok:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Vizsgálati adatok

Kórelızmény:
Jelen állapot (a mőködési zavarok pontos feltüntetésével):
Egyéb vizsgálatok eredményei:
Diagnózis:
Kelt: ………………… 19…… év ……………… hó …… nap
P. H.

……………………………

……………………………

(szakértıi bizottság tagja) (szakértıi bizottság elnöke)

h) 3. mellékletében a „szakvéleményének” szövegrész helyébe a „szakhatósági
állásfoglalásának” szöveg
lép.

5. A keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl
szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása
5. § A keresıképtelenség és keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
a) 7. § (5) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a
továbbiakban: Szakértıi Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg,
(5) A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstıl számított 8 napon belül az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: Szakértıi Intézet) illetékes fıorvosi bizottságnál (a
továbbiakban: FOB) orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

b) 8. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 9. § (1) és (4) bekezdésében, 4. számú mellékletének
címében és 4. számú melléklet II. 13. pontjában az „a Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe
az „az orvosszakértıi szerv” szöveg,
(3) A FOB elé utalás a 4. számú melléklet szerinti „Orvosi Beutaló a Szakértıi Intézet szakértıi bizottságához,
illetve FOB-hoz a munkaképesség változás, a fogyatékosság véleményezése, vagy a keresıképesség
felülvéleményezése céljából” (a továbbiakban: Orvosi Beutaló) megnevezéső nyomtatvány értelemszerő
kiállításával történik. Ugyanezt a nyomtatványt kell kitölteni minden esetben, amikor a beteg vagy a kezelıorvos
orvosszakértıi vizsgálatot kezdeményez a Szakértıi Intézet illetékes szakértıi bizottságánál a munkaképesség
vagy a fogyatékosság megállapítása, illetve a baleseti táppénz folyósításának meghosszabbítása céljából.
(4) Az orvos a Szakértıi Intézet illetékes szakértıi bizottsága és a FOB elé történı beutaláshoz a 4. számú
melléklet szerinti nyomtatványt használja és a rendelkezésére álló kórrajz kivonatát is mellékeli.
(6) Az Ebtv. 48/A. §-a szerinti esetben is a (3) bekezdés szerinti Orvosi Beutalót kell kiállítani. A Szakértıi
Intézet a döntésérıl a döntését követı 3 munkanapon belül a kezelı orvost tájékoztatja. A kezelı orvos a
Szakértıi Intézet értesítés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül felhívja a keresıképtelen személy figyelmét
arra, hogy rokkantsági nyugdíj iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz.
9. § (1) A FOB tagja a Szakértıi Intézet kijelölt szakértıi bizottságának két orvosszakértıje, akik közül az
elnök a beteg fıdiagnózisa szerint illetékes szakorvos.
(4) A FOB mőködésének helye a Szakértıi Intézet illetékes elsıfokú szakértıi bizottságának székhelye. A FOB
munkarendjét a Szakértıi Intézet fıigazgatója határozza meg, a REP igazgatójával egyetértésben.
4. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez
ORVOSI BEUTALÓ
a Szakértıi Intézet szakértıi bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás,
a fogyatékosság véleményezése vagy a keresıképesség felülvéleményezése céljából
I. (Minden esetben kitöltendı)
A beteg / biztosított / igénylı neve: .....................................

Elızı neve: ...........................................................................

Leánykori neve: ....................................................................

Anyja neve: .........................................................................

Születési ................ év .......................... hó ..................... nap helye ............................................ kerület ............................
TAJ 

személyi ig.szám: 

Szakképzettsége: ..................................................................

Utolsó munkaköre: ...............................................................

Lakcíme:  ...............................................................

Tartózkodási helye:  ...............................................

Gondnokának neve és lakcíme: ..................................................................................................................................................
II. (Minden esetben kitöltendı)
1. Mióta tartozik ellátási körébe a beteg/biztosított/igénylı: .....................................................................................................
2. Kórelızményben szereplı érdemi megbetegedések: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3. Jelenlegi betegségeirıl kérjük közölni az alábbiakat:
– Az alapbetegség megnevezése: ....................................................................... BNO kód: .....................................................
– Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: .................................................... mióta kezeli: ..................................................
– Elızıleg kezelte-e más is a beteget és mikor: .........................................................................................................................
– Az alapbetegséghez társuló szövıdmények:
..............................................

BNO kód: ................................................

Az észlelés ideje: ......................................

..............................................

BNO kód: ................................................

Az észlelés ideje: ......................................

..............................................

BNO kód: ................................................

Az észlelés ideje: ......................................

..............................................

BNO kód: ................................................

Az észlelés ideje: ......................................

..............................................

BNO kód: ................................................

Az észlelés ideje: ......................................

..............................................

BNO kód: ................................................

Az észlelés ideje: ......................................

– Egyéb megbetegedések:

4. A beteg kórházi kezelésére vonatkozó adatok az utolsó 2 év során:
-tól

-ig

diagnózis

.............................................. ..............................................

...............................................

BNO kód: ..........................

.............................................. ..............................................

...............................................

BNO kód: ..........................

.............................................. ..............................................

...............................................

BNO kód: ..........................

5. Kérjük ismertesse a beteg/biztosított/igénylı jelenlegi részletes státuszát [kiemelve anatómiai és funkcionális
károsodása(i)nak, fogyatékossága(i)nak jellemzıit]:
6. Kérjük közölje a beteg/biztosított/igénylı állapotának megítélését elısegítı leletek, konzíláriusi
véleményeket:
7. Kérjük ismertesse az eddig alkalmazott kezelési módokat és azok hatékonyságát, a kórlefolyás jellegét
(progresszió, stagnálás, regresszió):
8. Megítélése szerint milyen további terápiával, rehabilitációs intézkedéssel lehetne a beteg/biztosított/igénylı
állapotán javítani:
9. Lehetségesnek tartja-e a beteg/biztosított/igénylı:
– orvosi rehabilitációját:

 igen

 nem

– foglalkozási rehabilitációját saját munkakörében:

 igen

 nem

más munkakörben:

 igen

 nem

10. Mikor és milyen rehabilitációban részesült a beteg/biztosított/igénylı:
11. Összefoglaló orvosi vélemény (együttmőködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása,
fizikai terhelhetıség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):
12. Kérjük nyilatkozzék, a beteg/biztosított/igénylı rendelkezik-e a keresıképtelenség, a munkaképesség
változás, súlyosan fogyatékos állapot minısítéséhez szükséges dokumentumokkal:
 igen  nem
13. A beteg/biztosított/igénylı vizsgálata
 lakóhelyén, tartózkodási helyén,  a Szakértıi Intézet telephelyén indokolt.
III. (A keresıképesség és a munkaképesség változás véleményezése esetén töltendı ki)
1. A beteg keresıképtelenségére vonatkozó adatok az utolsó két év során a kiállító orvos dokumentációjában:

keresıképtelen:

-tól

-ig

diagnózis

..............................................

.............................................

..............................................

BNO kód: ...........................

..............................................

.............................................

..............................................

BNO kód: ...........................

..............................................

.............................................

..............................................

BNO kód: ...........................

..............................................

.............................................

..............................................

BNO kód: ...........................

2. Táppénz-joga lejár: .................................................................................................................................................................
3. Táppénzfolyósító szerv:
neve: .....................................................................................................................................................................................
címe: ........................................................................................ telefonszáma: ......................................................................
4. Fıorvosi Bizottság elé küldés indoka:
 vitatott keresıképtelenség

 keresıképtelenség visszaigazolása

IV. (A fogyatékossági támogatás igénylése esetén töltendı ki.)
1. Az igénylı fogyatékosságának jellege
a)  látási
b)  hallási
c)  értelmi
d)  a személyiség egészét érintı fejlıdés átható zavara (autizmus)
e)  mozgásszervi
f)  halmozott, mert az igénylınek az a)–e) pontokban meghatározott fogyatékosságok közül legalább kettı
fogyatékossága van
g)  halmozott, mert az igénylı hallássérült és emellett az a) vagy c) vagy d) pontokban meghatározott
fogyatékossága is van
2. Véleménye szerint a beteg/biztosított/igénylı a súlyos fogyatékossággal összefüggésben mindennapi életvitele
során a következıkben felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli rendszeresen más személyek
közremőködését:
 bevásárlás,  fızés,  mosás,
 takarítás,  közlekedés,  mindennapos ügyintézés.
3. Véleménye szerint a beteg/biztosított/igénylı a súlyos fogyatékosságával összefüggésben önmaga ellátása
során a következıkben a felsoroltak közül, mely tevékenységekhez igényli más személy segítségét:
 étkezés,  tisztálkodás,  öltözködés,
 illemhely használata,  lakáson belüli közlekedés.
V. (Minden esetben kitöltendı)
A kiállító orvos neve: .................................................................................................................................................................
Munkahelyének neve: ................................................................................................................................................................
Munkahelyének címe: ................................................................................................. tel: .........................................................
................................. év ................................. hó ................... nap.
.................................................................................................................... 
a kezelıorvos aláírása, bélyegzıjének lenyomata, száma
VI.
Kérjük, hogy a REP illetékes felülvéleményezı fıorvosával is véleményeztesse a beteget

A REP ellenırzı vagy felülvéleményezı fıorvosának véleménye

................................ év ................................. hó ................... nap.
.................................................................................................................... 
aláírás, bélyegzıjének lenyomata, száma

c) 8. § (6) bekezdésében az „A Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértıi
szerv” szöveg
(6) Az Ebtv. 48/A. §-a szerinti esetben is a (3) bekezdés szerinti Orvosi Beutalót kell kiállítani. A Szakértıi
Intézet a döntésérıl a döntését követı 3 munkanapon belül a kezelı orvost tájékoztatja. A kezelı orvos a
Szakértıi Intézet értesítés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül felhívja a keresıképtelen személy figyelmét
arra, hogy rokkantsági nyugdíj iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz.

lép.

6. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
6. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 164/1995.
(XII. 27.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal elızetes engedélyével a külföldrıl behozandó, az a) pontban
meghatározott személygépkocsi, illetıleg segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék magyarországi
forgalomba helyezésével kapcsolatos költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézetnek” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,
a) aki érvényes vezetıi engedéllyel – segédmotoros rokkantkocsi szerzési támogatására irányuló kérelem esetén
jármővezetıi igazolvánnyal – rendelkezik, vagy gépjármővezetıi alkalmasságát az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértıi Intézetnek a kérelmezı lakóhelye szerint illetékes elsıfokú szakértıi bizottsága (a
továbbiakban: szakértıi bizottság) megállapította, vagy ha vezetıi engedéllyel nem rendelkezik, de
személygépkocsival történı szállítását érvényes vezetıi engedéllyel rendelkezı szülıje, házastársa vagy a vele
legalább egy éve közös háztartásban élı élettársa (a házastárs és az élettárs együtt a továbbiakban: házastárs)
írásbeli nyilatkozatban vállalja, valamint

c) 3. számú mellékletében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
3. számú melléklet a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelethez
II. fokú orvosi szakvélemény
a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet
Címe: ...................................
Ügyiratszám: ............................
A közlekedési kedvezményeket igénylı személy
neve: .............................
leánykori neve: ...................
születési ideje: ..................
lakcíme: ..........................
A közlekedési kedvezményeket igénylı személyre vonatkozó diagnózis:
.........................................
Közlekedıképességének minısítése:*
Életvitelszerően ágyhoz kötött fekvıbeteg és szállítása csak mentıjármővel biztosítható: igen nem
a) járás:
képtelen(3) súlyosan nehezített(2) nehéz(1) normál(0)
b) terhelhetıség: képtelen(3) súlyosan nehezített(2) nehéz(1) normál(0)
c) jármő haszn.:
(tömegközlek.) képtelen(3) súlyosan nehezített(2) nehéz(1) normál(0)
Állapota:* végleges változhat, a következı évben felülvizsgálandó
Állapota fennáll: ………………… év …………………… hó óta.
A kiállítás helye, kelte: …………………………………………, 19…………………………
P. H.
…………………………………

…………………………………

a bizottság tagja

a bizottság elnöke

Figyelem: Ezen orvosi szakvéleményben szereplı adatok helyességéért a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
20. § (5)—(7) bekezdései alapján a kiállító felel.

lép.

7. A nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék bevezetésérıl szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
7. § A nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék bevezetésérıl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet 8. § (6) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet”
szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg lép.

8. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
8. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 30/B. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
9. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértıi Intézet szakvéleményével” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv
szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával” szöveg lép.

10. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
10. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdés h) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a
továbbiakban: Szakértıi Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg,
h) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: Szakértıi Intézet) szakértıi
bizottságai orvosa,

b) 11. § (3) bekezdés f) pontjában az „a Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe az „az
orvosszakértıi szerv” szöveg,
f) a Szakértıi Intézet illetékes szervének vezetıje által kijelölt személy a vizsgálat elrendelésekor, illetıleg a
vizsgálatot követıen,

c) 27. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a Szakértıi Intézet szakvéleménye”
szövegrész helyébe az „az orvosszakértıi szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása”
szöveg,
ca) munkaképtelen és a Szakértıi Intézet szakvéleménye szerint I. vagy II. csoportos rokkant,

d) 42. § (3) bekezdésében az „a Szakértıi Intézet szakértıi bizottságai véleményezik”
szövegrész helyébe az „az orvosszakértıi szerv szakhatósági állásfoglalásban állapítja meg”
szöveg,
(3) A baleseti járadékkal kapcsolatban az egészségkárosodás mértékét a Szakértıi Intézet szakértıi bizottságai
véleményezik.

e) 42. § (4) bekezdésében az „A Szakértıi Intézet szakértıi bizottsága a szakvéleményérıl”
szövegrész helyébe az „Az orvosszakértıi szerv a szakhatósági állásfoglalásáról” szöveg,
(4) A Szakértıi Intézet szakértıi bizottsága a szakvéleményérıl tájékoztatja az orvost, a vizsgálat lefolytatásáról
pedig a táppénzfolyósító szervet.

f) 42. § (5) bekezdésében az „a Szakértıi Intézet illetékes szakértıi bizottságának
véleményét” szövegrész helyébe az „az orvosszakértıi szerv szakvéleményét, szakhatósági
állásfoglalását” szöveg,
(5) Ha a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a keresetet elutasította ugyan,
de a munkaképesség-csökkenésnek utóbb bekövetkezett, a rokkantsági fokot elérı változását, illetıleg a
rokkantság fokát vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét az ítélet indokolásában tényként rögzítette, akkor
az újabb kérelem alapján indult eljárásban a Szakértıi Intézet illetékes szakértıi bizottságának véleményét már
nem kell beszerezni.

g) 46. §-ában az „a Szakértıi Intézet elsıfokú szakértıi bizottsága véleménye” szövegrész
helyébe az „az orvosszakértıi szerv szakvéleménye” szöveg
Vhr. 46. § A baleseti táppénz folyósítása egy éven túl a Szakértıi Intézet elsıfokú szakértıi bizottsága
véleménye alapján hosszabbítható meg.

lép.

11. A súlyos fogyatékosság minısítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
11. § A súlyos fogyatékosság minısítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetnek” szövegrész
helyébe az „orvosszakértıi szervnek” szöveg lép.
6. § (1) Ha a kérelmezı a kérelemhez az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetnek (a
továbbiakban: szakértıi bizottság) a súlyos fogyatékosság minısítését tartalmazó, érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, az Igazgatóság a kérelmezı által benyújtott
orvosi dokumentáció megküldésével
a) a súlyos fogyatékosság fennállása,
b) az önkiszolgálási képesség,
c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége,
d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak idıpontja
kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértıi bizottságot.

12. Az egyes, tartós idıtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó
juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
12. § Az egyes, tartós idıtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról
szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette” szövegrész
helyébe a „legalább 67%-os munkaképesség-csökkenést vagy legalább 50%-os
egészségkárosodást szenvedett” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében a „munkaképesség-csökkenés mértékét az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe a „munkaképesség-csökkenés vagy az
egészségkárosodás mértékét az orvosszakértıi szerv” szöveg
lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása
13. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (6)
bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következı módon
kell igazolni:]
„b) az orvosszakértıi szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos
fogyatékosság minısítését tartalmazó szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását arról,
hogy az igénylı mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott,”
(2) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (2)
bekezdés c) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet” szövegrész
helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg lép.
b) az igénylı gyámsága alatt álló legalább egy éve vele együttélı és általa eltartott gyermek, ha az igénylı
vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszőnése esetén a kedvezményt visszafizeti,

14. A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és
hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes
jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet
módosítása
14. § (1) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és
hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes
jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A családi segélyre jogosultság érdekében igazolni kell:]
„a) a legalább 50%-os egészségkárosodást az orvosszakértıi szerv szakvéleményével,
szakhatósági állásfoglalásával, vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellátást megállapító
határozatával,”
a) a legalább 67%-os munkaképesség-változást az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetnek (a
továbbiakban: Szakértıi Intézet) a lakóhely szerint illetékes szakértıi bizottsága igazolásával vagy a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellátást megállapító határozatával,

(2) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik
járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és
folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében az „a
Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértıi szerv” szöveg lép.
(2) A baleseti ellátás és az egyéb nyugellátás megállapításának alapjául szolgáló munkaképesség-csökkentés
mértékét, a rokkantság fokát a Szakértıi Intézet állapítja meg.

15. A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól
szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása
15. § A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenırzésének szabályairól szóló
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
a) 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban:
FSZH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (a
továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
d) az akkreditációs követelmények teljesítésérıl, illetıleg a foglalkozási rehabilitációs tevékenységérıl minden
év március 31-éig, a Mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámol a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatalnak (a továbbiakban: FSZH), továbbá

b) 10. § (13) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,
(13) Az FSZH az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezı munkáltatót a tanúsítvány hatálya leteltétıl, a
tanúsítvány hiányának jogkövetkezményeirıl legalább a lejárat idıpontját megelızı 90 nappal elektronikus
levélben tájékoztatja.

c) 10. § (14) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a
Hivatal” szöveg
(14) Ha a munkáltató az FSZH valamely döntése ellen fellebbezést nyújt be, és másodfokú döntés
eredményeként új eljárásra kerül sor, a megismételt eljárásban kiállított tanúsítvány hatályának kezdınapja az
elsı fokú döntés meghozatalának idıpontja.
13. § (1) Az akkreditációs ügyekben az FSZH jár el.

lép.

16. A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása
16. § (1) A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pont ea)–
ed) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
megváltozott munkaképességő munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott
munkavállaló, akinek munkaszerzıdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]
„ea) a munkaképesség-csökkenés – 2011. január 1-jét megelızıen az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelızıen az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértıi Intézete (a továbbiakban:
OOSZI) szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 2001. január 1-jét megelızıen,
vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének
szakvéleménye szerint – 50–66 százalékos mértékő, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI
szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos
mértékő, vagy
eb) a munkaképesség-csökkenés – az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági
állásfoglalása vagy 2001. január 1-jét megelızıen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar
Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének szakvéleménye szerint – 67–100 százalékos
mértékő, vagy
ec) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az
NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 79 százalékot meghaladó mértékő, vagy
ed) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az
NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékő, és ezzel
összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelızı munkakörében, illetve a
képzettségének megfelelı más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem
alkalmas, azonban az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása
alapján rehabilitációja nem javasolt, vagy”
ea) a munkaképesség-csökkenés – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban:
ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelızıen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértıi
Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetıleg 2001. január 1-jét megelızıen, vasutas biztosítottak
esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének szakvéleménye szerint – 50–66 százalékos
mértékő, illetıleg az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye szerint – 40–49 százalékos mértékő, vagy
eb) a munkaképesség-csökkenés – az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, illetıleg 2001. január 1-jét
megelızıen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének szakvéleménye
szerint – 67–100 százalékos mértékő, vagy
ec) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye szerint – 79 százalékot meghaladó mértékő, vagy
ed) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye szerint – 50–79 százalékos mértékő, és ezzel
összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelızı munkakörében, illetve a képzettségének
megfelelı más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban az ORSZI
szakvéleménye alapján rehabilitációja nem javasolt, vagy

(2) A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pont ej)–
ek) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
megváltozott munkaképességő munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott
munkavállaló, akinek munkaszerzıdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]
„ej) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az

NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékő, és ezzel
összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelızı munkakörében, illetve a
képzettségének megfelelı más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem
alkalmas és rehabilitálható, vagy
ek) az ea)–ej) alpontban meghatározott mértékő munkaképesség-csökkenés,
egészségkárosodás, illetıleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az NRSZH, az
ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása szerint jelenlegi
munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetıleg más munkakörben vagy foglalkozás
keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább;”
(3) A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
ej) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye szerint – 50–79 százalékos mértékő, és ezzel
összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelızı munkakörében, illetve a képzettségének
megfelelı más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy
ek) az ea)–ej) pontokban meghatározott mértékő munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetıleg
fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI, vagy az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi
munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetıleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre
szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább;

a) 5. § (3) bekezdésében az „OOSZI, vagy az ORSZI – a 2. § (1) bekezdése e) pontjának ej)ek) alpontjaiban megjelölt körülményt elsı alkalommal megállapító – szakvéleménye”
szövegrész helyébe az „NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI – a 2. § (1) bekezdés e) pont ej)–
ek) alpontjában megjelölt körülményt elsı alkalommal megállapító – szakvéleménye,
szakhatósági állásfoglalása” szöveg,
(3) A bértámogatás az OOSZI, vagy az ORSZI – a 2. § (1) bekezdése e) pontjának ej)–ek) alpontjaiban megjelölt
körülményt elsı alkalommal megállapító-szakvéleménye kiállításának idıpontját követıen, a munkaképességcsökkenés, illetıleg az egészségkárosodás idıtartamát meg nem haladóan, legfeljebb 36 hónapra állapítható meg.

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „OOSZI vagy az ORSZI szakvéleménye” szövegrész
helyébe az „NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása”
szöveg,
a) a foglalkoztatást legalább 12 hónapi idıtartamban, olyan munkakörben vállalja, amelynek ellátására a
munkavállaló az OOSZI vagy az ORSZI szakvéleménye szerinti egészségi állapota, továbbá gyakorlata,
képzettsége és megmaradt képességei alapján alkalmas, és

c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal)” szöveg,
b) hozzájárul ahhoz, hogy a 2. § f) pont fa) és fb) alpontjában megjelölt, valamint az e rendelet alapján nyújtható
támogatásokra vonatkozó adatokat a munkaügyi központ kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség), a
munkaügyi központ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a foglalkoztatáspolitikáért
felelıs miniszter, továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal kezelje,

d) 12. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a
„Hivatal” szöveg,
(3) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal látja el
a) a költségkompenzációs támogatásra, valamint a rehabilitációs költségtámogatásra kiírt pályázatok, továbbá
az e támogatásokra vonatkozó éves támogatási kérelmek elbírálásával összefüggı döntés- elıkészítı feladatokat,
valamint
b) az a) pontban meghatározott támogatások havi számfejtésével és folyósításával kapcsolatos feladatokat.

e) 12. § (5) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal” szövegrész helyébe a
„Hivatallal” szöveg
(5) A költségkompenzációs támogatásban, valamint a rehabilitációs költségtámogatásban részesülı
munkáltatókat külön jogszabályban meghatározott szerveken kívül – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal
kötött éves megállapodás szerint – a Magyar Államkincstár ellenırzi.

lép.

17. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
módosítása
17. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 15. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetnek”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,
(2) Ha az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetnek (a továbbiakban: szakértıi bizottság) a
munkaképesség-csökkenés vagy egészségkárosodás minısítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a munkaképesség legalább 67%-os mértékő
csökkenése, illetve a legalább 50%-os mértékő egészségkárosodás fennállása kérdésében – szakhatósági
állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértıi bizottságot.

b) 5. számú mellékletében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.

18. A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása
18. § A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában az „az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

19. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról
szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
19. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról
szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdés d) pontjában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
(2) A szociális és gyámhivatal szakvéleményt kér a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által szociális
foglalkoztatási feladatokkal megbízott módszertani intézménytıl (a továbbiakban: szociális foglalkoztatási
módszertani intézmény) abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban
foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elı,
valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban. A szociális
foglalkoztatási módszertani intézmény a szakvéleményt 22 munkanapon belül adja meg.
d) egy tagját a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet jelöli ki,

b) 6. § (8) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”
szöveg,
(8) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH) a (2) és a (4)–(6) bekezdésben foglaltak
szerint – a szociális és gyámhivatal egyidejő értesítése mellett – ellenırizheti, hogy a szolgáltató mőködése,
tevékenysége megfelel-e a jogszabályokban és a mőködési engedélyben foglaltaknak.

c) 7. § b) pontjában és 7/B. § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a
Hivatallal” szöveg,
b) az FSZH-val,
(2) A bírságból befolyt összeget az ügyben elsı fokon eljáró szerv negyedévente, a negyedévet követı hónap 20áig a Minisztérium fejezeti kezeléső elıirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. Az ügyben elsı fokon
eljáró szerv az átutalással egyidejőleg a bírságot kiszabó jogerıs határozatot közli a Minisztériummal, valamint
ha az eljáró szerv szociális és gyámhivatal, az FSZH-val. A bírságból befolyt összeget a szociális és
gyámhivatalok, valamint az FSZH ellenırzési feladatainak támogatására kell felhasználni.

d) 7/A. § (1) bekezdésében, 7/B. § (2) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 10. § (1) és (2)
bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 11. § (3) bekezdés c) pontjában, 11. § (5) és (6)
bekezdésében, 12. § (1), (2) és (6) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 13/A. § (2)
bekezdésében, 14. § (1) bekezdés felvezetı szövegében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 14.
§ (2) bekezdés h) pontjában, 15. § (2) és (3) bekezdésében, 16. § (1), (2) és (6) bekezdésében,
16/A. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, 16/A. § (7) bekezdésében, 16/B. § (1), (3) és (4)
bekezdésében, 16/B. § (8) bekezdés e) és f) pontjában, 16/B. § (10) bekezdésében, 16/C. § (1),
(4) és (7) bekezdésében, 16/D. § (3), (5), (6), (7) és (9) bekezdésében az „az FSZH”
szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
e) 10. § (3) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 16. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 16/A. §
(4) és (5) bekezdésében, 16/C. § (4) és (7) bekezdésében, 16/D. § (6) bekezdésében az „Az
FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,
f) 14. § (2) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,
g) 14. § (2) bekezdés h) pontjában, 16/A. § (6) bekezdésében, 16/C. § (2) bekezdésében az „az
FSZH-t” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,
h) 14. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16/C. § (3) és (6) bekezdésében az „az
FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,
i) 16. § (4) bekezdésében az „az FSZH-nál” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg,

j) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

20. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
módosítása
20. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdésben a „Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivataltól” szöveg lép.

21. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóságról szóló
289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
21. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3/A. §-ában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetet”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt” szöveg lép.

22. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól
szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
22. § A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
b) 1. § (3) és (4) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
a „társadalmi esélyegyenlıség elımozdításáért felelıs miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg,
c) 5. § (8) bekezdésében az „a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által vezetett”
szövegrész helyébe az „az” szöveg
lép.

23. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
23. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
b) 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. §-ában és 18. §-ában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg
lép.

24. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása
24. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV. 25.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés g) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértıi Intézet szakvéleménye” szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv
szakvéleménye” szöveg lép.

25. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
25. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a) 33. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet
szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvélemény vagy
szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre az érintettre kiterjed, a
szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,
b) 23/b. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben
készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, amennyiben ilyen készült”
szöveg
lép.

26. A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
26. § (1) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az Rjtv. és az e rendelet által meghatározott feladatok végrehajtásához az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a rehabilitációs
szakértıi szerv az együttmőködés, továbbá az Rjtv. 14–16. §-ában meghatározott keretek
között az adatok kölcsönös átadásának rendjét megállapodásban határozza meg, és az
együttmőködés érdekében közös informatikai eljárási rendet alakít ki.”
(2) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban:
ORSZI)” szövegrész helyébe az „A rehabilitációs szakértıi szerv” szöveg,
b) 5. § (4) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében a „központi szervezete” szövegrész helyébe
a „megyei (fıvárosi) szervezete” szöveg,
c) 10. § (3) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében az „Rjtv. 10. §-ának (2) bekezdése
szerinti” szövegrész helyébe az „Rjtv. 10. § (2) bekezdése, vagy az Rjtv. 31. §-a szerinti”
szöveg,
d) 14. § (2) és (3) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Foglalkoztatási
Hivatal” szöveg,
e) 14. § (2) bekezdésében az „az ORSZI” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértıi
szerv” szöveg,
f) 14. § (8) bekezdésében az „az ORSZI-t” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértıi
szervet” szöveg
lép.
(3) A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. § (1), (3) és (4)
bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § f) pontjában és 14. § (5)–(10) bekezdésében a
„regionális” szövegrész hatályát veszti.

27. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı
szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
27. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremőködı
szakértıkre, szakértıi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.)
Korm. rendelet 8. §-ában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet”
szövegrész helyébe az „orvosszakértıi szerv” szöveg lép.

28. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása
28. § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézetnek a kérelmezı lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes” szövegrész
helyébe az „a rehabilitációs szakértıi szerv” szöveg lép.

29. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
29. § (1) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal szakértıi bizottságaira és mőködésükre az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes
szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet
(a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b) 2. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (5) és (8) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „az
ORSZI” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében az „Az ORSZI” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg
lép.

30. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
30. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
[A bizottság]
„b) egy tagját a Hivatal jelöli ki,
c) egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,”
b) egy tagját az FSZH jelöli ki,
c) egy tagját a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet jelöli ki,

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 4. § (7) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”
szöveg,
b) 5. § (1), (6) és (8) bekezdésében, 6. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében,
7. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (5) és (7) bekezdésében, 9. § (1) és (5) bekezdésében, 10.
§ (1) bekezdés felvezetı szövegében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában, 10. § (2)
bekezdés a) pont ab) alpontjában, 10. § (2) bekezdés m) és r) pontjában, 11. § (2) és (4)
bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés h) és i) pontjában, 16. § (1), (3) és
(4) bekezdésében, 16. § (8) bekezdés d) pontjában, 16. § (10) bekezdésében, 17. § (1) és (4)
bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 19. § (7) bekezdésében, valamint 21. § (1), (3), (4) és
(5) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal ” szöveg,
c) a 8. § (5) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 17. §
(4) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész
helyébe az „A Hivatal ” szöveg,
d) 10. § (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 17. § (3)
bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a
Hivatalnak” szöveg,
e) 11. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 17. § (2)
bekezdésében az „az FSZH-t” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,
f) 12. § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

31. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
31. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a) 59. § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet
szakvéleményezési hatásköre az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvélemény vagy
szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre az érintettre kiterjed, a
szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,
b) 10. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben
készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, amennyiben ilyen készült”
szöveg
lép.

32. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció:
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért”, valamint a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott
munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében
nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
32. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció:
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi
Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességő
emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet az „A Társadalmi Megújulás
Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos
helyzetőek foglalkoztatásáért” alcímet megelızıen a következı 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Minisztérium az 1.1.1. Programmal kapcsolatos feladatait a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatallal együttmőködésben valósítja meg.”
(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált
programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességő emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
[Az 1.1.1. Programra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából megváltozott
munkaképességő személy,
az az álláskeresı, akinek]
„ba) a munkaképesség-csökkenése – 2011. január 1-jét megelızıen az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét
megelızıen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértıi Intézete
szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy 2001. január 1-jét megelızıen, vasutas
biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértıi Intézetének szakvéleménye
szerint – 50–66 százalékos mértékő, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye,
szakhatósági állásfoglalása, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a
továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos mértékő, vagy
bb) az egészségkárosodása – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az
NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékő, és ezzel
összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelızı munkakörében, illetve a
képzettségének megfelelı más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem
alkalmas és rehabilitálható.”

33. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosítása
33. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (4)
bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg lép.

34. Az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program adatgyőjtéseirıl és adatátvételeirıl
szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
34. § Az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program adatgyőjtéseirıl és adatátvételeirıl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

35. A szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és
ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
35. § A szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és
ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (a továbbiakban:
FSZH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban:
Hivatal)” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „az FSZH-t”
szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,
c) 2. § (6) bekezdésében, 13. § (11) bekezdésében, 15. § (2) és (5) bekezdésében az „az
FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
d) 2. § (6) bekezdésében, 15. § (1), (2) és (4) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész
helyébe az „A Hivatal” szöveg,
e) 11. § (8) bekezdés d) pontjában, 14. § (9) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az „az
FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,
f) 15. § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,
g) 22. § (18) bekezdésében az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

36. Az Országos Esélyegyenlıségi Szakértıi Névjegyzékrıl, az esélyegyenlıségi szakértıi
tevékenység végzésérıl és annak feltételeirıl, a szakértı mőködésérıl szóló 119/2010.
(IV. 16.) Korm. rendelet módosítása
36. § Az Országos Esélyegyenlıségi Szakértıi Névjegyzékrıl, az esélyegyenlıségi szakértıi
tevékenység végzésérıl és annak feltételeirıl, a szakértı mőködésérıl szóló 119/2010. (IV.
16.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”
szöveg,
b) 1. § (3) és (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében az
„Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,
c) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a
Hivatalnak” szöveg,
d) 2. § (1) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,
e) 2. § (2) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
f) 5. §-ában az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg
lép.

37. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és
hatáskörérıl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
37. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 30. § e) pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
[A miniszter az egyenlı bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért való felelıssége
körében]
„e) együttmőködik a Foglalkoztatási Hivatallal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatallal, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel,”
(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 66. § (1)
bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A miniszter
irányítja]
„bb) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt,
bc) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet.”
38. Záró rendelkezések
38. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 34. § és a melléklet 2011. január 2-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 3-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program adatgyőjtéseirıl és adatátvételeirıl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének
a) Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program Adatgyőjtések – Adatátvételek rész 2064.
nyilvántartási száma alatt
aa) az „Adatgyőjtés – Adatátvétel címe” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal” szöveg,
ab) az „Adatgyőjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban az
„Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
b) Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program Adatgyőjtések – Adatátvételek rész 2066.
nyilvántartási száma alatt az „Adatgyőjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása”
oszlopban a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
c) Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program Adatkörök rész 2064. nyilvántartási száma alatt
az
ca) „Adatgyőjtés – Adatátvitel cím” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértıi Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal”
szöveg,
cb) „Adatgyőjtés – Adatátvitel adatkör” oszlopban az „ORSZI Országos Rehabilitációs és
Szociális szakértıi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal” szöveg
lép.

