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• 1907 Az orvosszakértői tevékenység kezdete Magyarországon. Az 1907. évi XIX. Törvénycikk 165.§- ában foglalják
jogszabályba az orvosszakértői munka végzésének szükségességét.

• 1908 Az első orvosszakértői szervezet, az Állami Munkás Biztosítási Hivatal Orvosi Tanácsának létrehozása.
• 1927 Az 1927. évi XXI. Törvénycikk kimondja, hogy a rokkantság véleményezése orvosszakértői feladat.
• 1929 Az 1929. évi XL. Törvénycikk kimondja: ha járadékra való igényjogosultság a rokkantság megállapításától függ, a

rokkantság kérdésében legalább három intézeti orvosból álló bizottság mondhat véleményt.
• 1932 Az 1932. évi N. Törvénycikk felszámolja az addigi rendszert, lehetőség nyílik a perek orvosi szakvélemény nélküli

lefolytatására.
• 1945-1947 A II. világháború után az orvosszakértői tevékenység elsősorban a háborús sérülések százalékos megállapítására

korlátozódott. A véleményeket hatósági orvosok, katona-orvosok adták ki.
• 1948 Egyesült a Baleseti Orvosi Tanács, valamint a Központi Főorvosi Felülbírálat és Rokkantság Megállapítási és

Felülbírálati Osztály néven működött tovább. A fellebbezések a Járásbírósághoz és a Felsőbírósághoz kerültek.
• 1951 Az első- és másodfokú végzések közötti nagy véleménykülönbségek miatt az egészségügyi kormányzat 1951. év végén

létrehozta a Munkaképesség-csökkenést Véleményező Orvosi Bizottságokat, régi, ismertebb nevén a MUCSÖ-t.
• A 136/1951. (XII.18.) Egészségügyi Miniszteri rendelet szabályozta a munkaképesség- csökkenést véleményező orvosi

bizottságok működését. Vidéken, rendelő- intézetenként egy-egy, Budapesten a szükségeshez képest több, de legalább két
sebészi, két belgyógyászati és egy ideggyógyászati elsőfokú orvosi bizottságot állítottak fel. Ugyanez a rendelet intézkedett a
másodfokú orvosi bizottságok szervezéséről is.

• 1952 januárban létrejöttek az orvosi bizottságok.
• 1957 Az orvosi bizottságok munkájának vezetése, illetve működésének irányítása Budapesten egy kinevezett

központi vezető főorvos feladatává vált. Hozzá tartozott a megyékben működő orvosi bizottságok szakmai és ügyviteli
irányítása, ellenőrzése, valamint a bizottság orvosainak továbbképzése is. A központi vezető főorvos beszámolási
kötelezettséggel az Egészségügyi Minisztérium felé tartozott, hiszen kinevezése is miniszteri hatáskör volt. Ebben az
időszakban az orvosszakértési munkafolyamatban a betegség-megítélési tevékenység dominált.

• 1960 A 44/1960. (Eü.K. 24.) EüM utasítás budapesti székhellyel létrehozta a Munkaképesség-csökkenést Véleményező
Orvosi Bizottságok Országos Igazgatóságát. Ezen kívül Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Győrött másodfokú orvosi
bizottságok felállítását is előírta. Az országos igazgatóság etikai és szakmai megbecsülést vívott ki mind az orvos-társadalom, mind
a páciensek körében.

• 1963 Dr. Írás Jenő országos igazgató főorvos szerkesztésében megjelent a „Szemelvények a munkaképesség-
csökkenés elbírálásához című kézikönyv. A könyvben szereplő irányelveknek alapján egységes bizottsági gyakorlat alakult ki
a betegségek megítélésében.

A	l	története



• 1967 Az 1/1967. (Eü.K,1.) EüM számú utasítás az Igazgatóság hatáskörébe utalta a munkaköri (szakmai)
alkalmassági orvosi véleményezést másodfokon, valamint az orvosi felülvizsgálat során keresőképesnek
nyilvánított biztosított keresőképességének orvosi döntőbizottsági felülvizsgálatát is. Ez az utasítás tartalmazta a
bizottságokon belüli kötelező szakmai tagozódást és egyéb igazgatásrendi követelményeket is.

• 1971 A Munkaképesség-csökkenést Véleményező Orvosi Bizottságok Országos Igazgatósága az Egészségügyi
Miniszter 45/1970. (Eü. K. 24.) EüM számú utasítása alapján Országos Orvosszakértői Intézet elnevezéssel
folytatta működését. Az Intézet a munka-, és keresőképesség, a munkaköri alkalmasság, a rokkantság, illetőleg
a munkaképesség-csökkenés orvosi vizsgálata és véleményezése területén az Egészségügyi Minisztérium
gyógyító-megelőző, szervezési módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye volt.

• 2007 A 213/2007. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján az Országos Orvosszakértői Intézet a továbbiakban
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet néven folytatta tevékenységét.

• 2008 A 2007. évi 1..)000/. törvény alapján 2008. január 1-jétől bevezették a rehabilitációs
járadékot, és a megváltozott munkaképesség komplex minősítését. Az új eljárás a megmaradt
egészségi állapotra, a fejleszthető képességek feltárására és a rehabilitációs esélyek értékelésére helyezte a
hangsúlyt. 2008. január 1-től az ORSZI, szolgáltatóktól független szociális szakértői szervként jár el az idősek
otthonában történő ellátás, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételét
megelőző gondozási szükséglet vizsgálatok esetében.

• 2009 A 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján 2009. július 1-jétől az ORSZI végzi a
fogyatékossági alkalmassági, a szociális foglalkoztatási alkalmassági és az átfogó rehabilitációs
alkalmassági vizsgálatokat.

• 2010 A gondozási szükséglet vizsgálata az 1993. évi Ill. törvény módosítását követően 2010. augusztus
17-től kikerült az ORSZI hatásköréből.

• 2011 Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet elnevezése a 331/2010. (XII. 27.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalra (NRSZH) változott. A
jogszabály alapján a hivatal feladat- és hatásköre jelentősen bővült. A Hivatal 2011. január 1-jétől
orvosszakértői, rehabilitációs szakértői szervként, valamint szociális hatóságként és
szolgáltatásfelügyeletet ellátó hatóságként is működik.

• 2012 A rokkantsági és rehabilitációs ellátás bevezetésével január 1-től jelentősen egyszerűsödött a
megváltozott munkaképességű személyek évtizedek alatt túlbonyolított támogatási rendszere. A 7/2012 (II.
14.) NEFMI rendelet jogszabályba foglalta a komplex minősítési eljárás szakmai szabályait. Megjelentek a
foglalkozási rehabilitációs szakértők és a rehabilitációs orvos szakértők névjegyzékéről szóló jogszabályok is.

• Július 1-én létrejöttek a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalokban rehabilitációs
hatóságként működő Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek. Megalakításukkal egy szervezetbe került az
ellátási igények befogadása, a szakértői minősítés és a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásának elősegítése.



A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) az
egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016.
(XII. 2.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31.
napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján beolvadásos
különválás útján jogutódlással megszűnik.



Budapest	Főváros	Kormányhivatala	
szervezeti	struktúra	2017.01.01.
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Megyei	Kormányhivatal	szervezeti	felépítése



Az	Országos	Orvosszakértői	Intézet	szervezeti	struktúrája	2007.



Az	ORSZI	igazgatóságai	és	kirendeltségei



Az	Országos	Rehabilitációs	és	Szociális	Szakértő	Intézet	
Regionális	Igazgatóságainak	és	Kirendeltségeinek	

címjegyzéke



Nemzeti	Rehabilitációs	és	Szociális	Hivatal



A	rehabilitációs	és	orvosszakértői	feladatok	ellátása
7. § (1) A rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy orvosszakértői szervként,
valamint e feladatköreiben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályokban
meghatározott módon szakkérdésként vizsgálja
a)megváltozott munkaképesség alapján járó hozzátartozói nyugellátás esetén az egészségi állapotot,
b) baleseti járadék esetén a baleseti egészségkárosodás mértékét,
c) rokkantsági járadék esetén az egészségkárosodás mértékét,
d) fogyatékossági támogatás esetén a súlyos fogyatékosság fennállását és az önkiszolgálási képességet,
e)magasabb összegű családi pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét és az egészségkárosodásnak
a kérelmező 18. életéve előtti fennállását,
f) bányászok egészségkárosodási járadéka esetén az egészségkárosodás mértékét,
g) bányászati dolgozók keresetkiegészítése esetén az egészségkárosodás mértékét és a föld alatti
bányamunkára való alkalmatlanságot,
h) hadirokkantság esetén a hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott egészségkárosodás mértékét,
i) a keresőképességet vagy keresőképtelenséget,
j) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodást,
k) a baleseti táppénz idejének meghosszabbítását,
l) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságát,
m) a közlekedőképességet,
n) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot
mértékét,
o) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét,
p) nemzeti gondozási díj esetén az egészségkárosodás mértékét,



q) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásai esetén az egészségkárosodás
mértékét,
r) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás
mértékét,
s) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságát,
t) a jogszabályban meghatározott egyéb szakkérdéseket.
(2) A rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és a Hivatal ellátja a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
törvény, valamint végrehajtási rendeletei által a rehabilitációs hatóság részére meghatározott
feladatokat.
(3) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós
rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén a rehabilitációs szakértői szervként eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal - a külföldi társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és
térítési díj fizetése ellenében - szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező,
a) az Európai Unió tagállamában,
b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az
államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást
élvez,
c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban
biztosítottnak minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi
rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra.
(4) Ezen alcímben foglalt rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha az adott ügytípusra, eljárásra
vagy vizsgálatra vonatkozóan jogszabály másként nem rendelkezik.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szakkérdés vizsgálata során a Hivatal főigazgatója által
jóváhagyott központi szakmai informatikai rendszert kell használni.



8. § (1) A rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
jogszabályban meghatározott esetben komplex minősítést végez. A rehabilitációs
hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a komplex minősítést
jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére végzi el, és
hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményéről.
(2) A rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal erre
irányuló kérelem esetén a komplex minősítés keretében szakvéleményt ad a
közlekedőképességről is.
(3) A rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a
közlekedőképességről a vizsgálatot
a) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság
igazolásához a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat
jegyzőjének,
b) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési
támogatásra való jogosultság igazolásához a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalának
megkeresésére végzi el azzal, hogy a megkeresésre a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A.
§-ában foglalt rendelkezések az irányadók.



9. § (1) Ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel, az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban
rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői
szervként, valamint e feladatköreiben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.
(2) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres
rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának
felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában
rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként, valamint e
feladatköreiben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.
(3) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia
fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői
szervként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

10. § (1) A rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy
orvosszakértői szervként, valamint e feladatköreiben eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal és a Hivatal (a továbbiakban együtt: rehabilitációs hatóság)
bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakvéleményét, illetve
vizsgálja az e rendelet vagy más jogszabály alapján a feladatkörébe tartozó
szakkérdést.
(2) A szakértői bizottság tagjait és elnökét az eljáró szerv vezetője jelöli ki. A
szakértői bizottság elnökének csak kormányzati szolgálati jogviszonyban álló
orvosszakértő jelölhető ki. A szakértői bizottság elnöke legalább az
osztályvezetővel azonos illetményben és juttatásokban részesül.



Jogcímek	
a)   megváltozott munkaképességűek ellátása
b)   kiemelt ápolási díj
c) aktív korúak ellátása
d) megváltozott munkaképesség alapján járó hozzátartozói nyugellátás
e) baleseti járadék
f) rokkantsági járadék
g) fogyatékossági támogatás 
h) magasabb összegű családi pótlék
i) bányászok egészségkárosodási járadéka 
j) bányászati dolgozók keresetkiegészítése
k) hadirokkantság esetén a hadieredetű fogyatkozás
l) a keresőképességet vagy keresőképtelenséget,
m) a baleseti táppénz idejének meghosszabbítását,
n) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságát,
o) a közlekedőképességet,
p) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos 

állományú tagjainak egészségkárosodása
q) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék
r) nemzeti gondozási díj
s) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásai
t) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék
u) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságát,
v) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékossága

komplex szakértői vizsgálat





Miniszterelnökség	Államtitkár	
TER-1/1879/1/2015	Tájékoztatás	aktív	korúak	
ellátással	összefüggő	szakkérdés	vizsgálatával	

kapcsolatban	

Ha	a	kizárással	érintett	kormányhivatal	rendelkezik	különböző	összetételű	
bizottságokkal	a	szakkérdés	vizsgálatára,	nem	indokolt	a	kizárás	alkalmazása.		
Ennek	alapján	az	első	és	másodfokon	különböző	összetételű	bizottság	
működése	nem	ütközik	jogszabályba.	







Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	
Szociális	Ügyekért	és	Társadalmi	Felzárkóztatásért	

Felelős	Államtitkárság	
65038/2016/SEGÉLY

• Közlekedőképesség minősítésével összefüggő eljárások:
• A parkolási igazolványokkal kapcsolatos ügyekben, ha a

mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. korm. Rendelet 3.§ (3) bek. alapján az eljárás során a
közlekedőképesség szakkérdését vizsgálni kell, úgy azt a z eljáró
járási hivatal vizsgálja. A parkolási igazolvánnyal kapcsolatos
ügyekben másodfokon a megyei és fővárosi kormányhivatal jár
el, így ezekben az ügyekben is az aktív korúak ellátásához
hasonló eljárás lefolytatása szükséges.







Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	
Szociális	Ügyekért	és	Társadalmi	Felzárkóztatásért	

Felelős	Államtitkárság
8348/2017/SEGÉLY



20/2017 sz. Korm. rendelet (2017.07.01-től hatályos)

9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
9. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -
a) első fokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői
szervként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint Budapest
Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal),
b)másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői
szervként az 5. melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalt
jelöli ki.”
(2) Az R4. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Kormány a Csongrád Megyei Kormányhivatal
illetékességi területén a 16. § szerinti együttműködési kötelezettség teljesítésével, a rehabilitációs
tervvel kapcsolatos feladatok ellátására, a 19. § (4) és (5) bekezdése szerinti foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatások biztosítására, valamint a 21. § szerinti feladatok ellátásra a Csongrád
Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát és a Hódmezővásárhelyi Járási
Hivatalát jelöli ki.”



(3) Az R4. 1. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) Az 5. melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben másodfokú hatóságként eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult
hatóság és a felügyeleti szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.
(11) A járási hivatalok rehabilitációs hatósági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában és
kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az 5. melléklet
szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
(12) A járási hivatalok, valamint az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalok
rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatköreinek
gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter gyakorolja a (11) bekezdésben meghatározottak kivételével.”
(4) Az R4. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 1. § (1a) bekezdésében meghatározott rehabilitációs feladatok ellátása során a szegedi,
kisteleki és mórahalmi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, a
hódmezővásárhelyi, makói, szentesi és csongrádi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala jár el.”



(5) Az R4. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben
másodfokon rehabilitációs hatóságként az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az
ott meghatározott illetékességi területen jár el.
(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben
felügyeleti szervként - az 1. § (10) bekezdésében foglalt kivétellel - az 5. melléklet szerinti fővárosi és
megyei kormányhivatal az ott meghatározott illetékességi területen jár el.
(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői
szervként másodfokon az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az ott
meghatározott illetékességi területen jár el.”

(6) Az R4. 13/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú hatóságként jár el, és az eljárás
során az egészségi állapot, egészségkárosodás vagy fogyatékosság szakkérdését kell vizsgálni, a
személyes vizsgálatot Budapest Főváros Kormányhivatala, vagy - Budapest Főváros Kormányhivatala
megkeresése alapján - az az 5. melléklet szerinti kormányhivatal végzi el, amelynek székhelyén vagy
telephelyén való megjelenés az érintett személy számára a legkedvezőbb.”



(7)	Az	R4.	a	következő	30.	§-sal	egészül	ki:
„30.	§ (1)	Budapest	Főváros	Kormányhivatala	által
a) a	Baranya	megyei,	a	Somogy	megyei	és	a	Tolna	megyei	illetékességgel	ellátott	másodfokú	
rehabilitációs	hatósági	feladatok,	valamint	az	azokhoz	kapcsolódó	jogviszonyok	tekintetében	a	Baranya	
Megyei	Kormányhivatal,
b) a	Borsod-Abaúj-Zemplén	megyei,	a	Heves	megyei	és	a	Nógrád	megyei	illetékességgel	ellátott	
másodfokú	rehabilitációs	hatósági	feladatok,	valamint	az	azokhoz	kapcsolódó	jogviszonyok	tekintetében	
a	Borsod-Abaúj- Zemplén	Megyei	Kormányhivatal,
c) a	Csongrád	megyei,	a	Bács-Kiskun	megyei	és	a	Békés	megyei	illetékességgel	ellátott	másodfokú	
rehabilitációs	hatósági	feladatok,	valamint	az	azokhoz	kapcsolódó	jogviszonyok	tekintetében	a	Csongrád	
Megyei	Kormányhivatal,
d) a	Fejér	megyei,	a	Komárom-Esztergom	megyei	és	a	Veszprém	megyei	illetékességgel	ellátott	
másodfokú	rehabilitációs	hatósági	feladatok,	valamint	az	azokhoz	kapcsolódó	jogviszonyok	tekintetében	
a	Fejér	Megyei	Kormányhivatal,
e) a	Győr-Moson-Sopron	megyei,	a	Vas	megyei	és	a	Zala	megyei	illetékességgel	ellátott	másodfokú	
rehabilitációs	hatósági	feladatok,	valamint	az	azokhoz	kapcsolódó	jogviszonyok	tekintetében	a	Győr-
Moson-Sopron	Megyei	Kormányhivatal,
f) a	Hajdú-Bihar	megyei,	a	Jász-Nagykun-Szolnok	megyei	és	a	Szabolcs-Szatmár-Bereg	megyei	
illetékességgel	ellátott	másodfokú	rehabilitációs	hatósági	feladatok,	valamint	az	azokhoz	kapcsolódó	
jogviszonyok	tekintetében	a	Hajdú-Bihar	Megyei	Kormányhivatal
a	közfeladat	átvevője	2017.	július	1-jétől.
(2)	Az	(1)	bekezdés	szerinti	közfeladat-átvételre	az	egyes	központi	hivatalok	és	költségvetési	szervi	
formában	működő	minisztériumi	háttérintézmények	felülvizsgálatával	összefüggő	jogutódlásáról,	
valamint	egyes	közfeladatok	átvételéről	szóló	378/2016.	(XII.	2.)	Korm.	rendelet	1.	§-át,	2.	§ (1)-(3)	
bekezdését	és	3-6.	§-át	megfelelően	alkalmazni	kell.”
(8)	Az	R4.	a	2.	melléklet	szerinti	5.	melléklettel	egészül	ki.





2017. január 1-től Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya látja el az alábbi feladatokat:
a) jogszabályban meghatározott esetekben rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi vagy orvosszakértői
szervi feladatok,
b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben a másodfokú rehabilitációs
hatóságként és felügyeleti szervként ellátott feladatok,
c) megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő, uniós tagságból adódó, valamint a szociális
biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatok,
d) szakvéleményt kibocsátása a súlyos fokozatú demens megbetegedésről, valamint a fogyatékos személyek
alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók, valamint a foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók nyilvántartásával, valamint az
akkreditált munkáltatók és az akkreditált szolgáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatok,
f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, valamint
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett
munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással kapcsolatos feladatok,
g) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, valamint
azok visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági és végrehajtási ügyek,
h) a védett foglalkoztatók nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,
i) a Rehabilitációs Orvosszakértői, a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői, az Országos Szociálpolitikai Szakértői, az
Országos Gyermekvédelmi Szakértői, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének vezetése,
j) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, és az azt elősegítő támogatásokra, szolgáltatásokra
vonatkozóan tájékoztatási, információnyújtási feladatok,
k) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásának vezetése,
l) nevelőszülők pszichológiai alkalmasságának felülvéleményezése iránti szakértő kijelölés
m) a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékben és a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékben szereplő
szakértők továbbképzésével összefüggő feladatok.



2017. január 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el az alábbi feladatokat:
a) a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai
ajánlások készítésében való közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése, az
orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatok,
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi
és orvosszakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
c) a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a
foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai
tevékenység,
d) a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek
működési nyilvántartásának vezetése,
e) a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési
programok minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga
szervezése,
f ) a Szociális Ágazati Portál működtetése,
g) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködés, a szolgáltatók, intézmények és
hálózatok szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának segítésére módszertani
útmutatók, ajánlások és egyéb kiadványok elkészítése, e körben minőségfejlesztési stratégia, standardok,
szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozása,
modellkísérletek szervezése, kutatások folytatása,
h) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet
végrehajtása,
i) a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására hatásvizsgálatok,
adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, a Nemzeti Drogellenes
Stratégia végrehajtásához irányelvek és standardok kifejlesztése,
j) a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása és finanszírozása, valamint a szociális intézményi foglalkoztatás és a
szociális foglalkoztatás finanszírozása keretében ellátott feladatai tekintetében.



2017. január 1-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi feladatokat látja el:
a) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő
finanszírozási rendszerbe történő befogadása,
b) a fellebbezés elbírálása és felügyeleti szervként való eljárás mindazon esetekben,
ahol első fokon 2016. december 31. napját követően is a fővárosi és megyei
kormányhivatalok járnak el,
c) az NRSZH-nak az Európai Társadalombiztosítási Platformban betöltött tagsága.

2017. január 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi feladatokat
látja el:
a) a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer működtetése és fejlesztése,
b) a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása,
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartása,
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett
nyilvántartása,
e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti alapellátások
országos jelentési rendszerének működtetése,
f ) az egyes szociális szolgáltatásokra várakozó személyekről történő adatszolgáltatás
ellátása,
g) az egységes örökbefogadási nyilvántartás vezetése.



Köszönöm	megtisztelő	figyelmüket!	


