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Megváltozott egészségi állapot 
véleményezése

u Rokkantság (súlyos mozgáskorlátozottság, stb.)

u Baleseti járadék (üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés)

u Munkáltató kártérítési felelőssége

u Felelősségbiztosítás, felróható károkozás

u Élet- és balesetbiztosítás



OEP-OOSZI 1989. évi irányelvei
(munkaképesség-csökkenés)

Előnyei:

u Német (skandináv) államok gyakorlatához igazodik

u Egységes elvek alapján történő véleményadás valamennyi ügykategóriában



OEP-OOSZI 1989. évi irányelvei
(munkaképesség-csökkenés)

Hátrányok:

u Nagy intervallumok, lehetőség a szubjektív véleményezésre

u Egyes szervrendszerek között jelentős értékelési eltérés

u (traumatológia, pszichiátria, onkológia túlértékelt)

u Nincsenek egyértelmű szabályok az össz-szervezeti munkaképesség-csökkenés 
megállapításához

u Hiányzik a rehabilitáció lehetőségének értékelése

u (pl.: daganatok, szívizomelhalás, stb.)



A rokkantság véleményezésének változásai

u OEP- OOSZI 1989. évi irányelvei

u Juhász F.: Irányelvek 2004

u (munkaképesség-csökkenés helyett
rész-, ill. össz-szervezeti egészségkárosodás fogalma)

u 2007.: 1989. évi szabályozás hatályon kívül helyezése

u 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

u A 2004. évi irányelvek finomítása

u Össz-szervezeti egészségkárosodás helyett, ill. mellett egészségi állapot 
véleményezése

u A régi I., II. fokú rokkantság határának 70%-ára történő mérséklése



Felróható kár, felelősségbiztosítás 
véleményezése

u 2007. előtti eseményeknél az OEP OOSZI 1989. évi irányelvek alapján

u 2007-2012 közti eseményeknél a rész-, ill. össz-szervezeti 
egészségkárosodáshoz igazodva 1,25 szorzóval munkaképesség-csökkenés 
véleményezése

u 2012-től nincs jogi iránymutatás, legfeljebb javasolt a 2007. utáni módszer 
alkalmazása



MABISZ kárrendezési szabályzat

I. Csoport, 0-24% maradandó egészségkárosodás

u egyszerű rándulás, zúzódás, szalagszakadás

u metszett, vágott bőrsérülések

u ujjperctörések

u kevesebb, mint 10%-os I. fokú égés

u diagnosztikus és terápiás endoszkópos beavatkozás

u szövődménymentes agyrázkódás



MABISZ kárrendezési szabályzat
II. csoport, 25-50% maradandó egészségkárosodás

u ízületbe hatoló, elmozdulással járó vagy nyílt végtagcsonttörés

u műtétet igénylő hasüregi szervsérülés
u csigolya összeroppanás és porckorong sérülés
u sorozat bordatörés, PTX, HTX
u deformitással járó medencecsonttörés

u enyhe pszichés károsodással járó agyzúzódás
u több mint 20%-os I. és II. fokú égési sérülés
u több mint 10%-os kiterjedésű, III. fokú égési sérülés
u végtagi ér-ideg-izom-, ill. ínkárosodás

u egyoldali látáselvesztés
u egyoldali halláselvesztés
u ízérzés és/vagy szaglás elvesztése



MABISZ kárrendezési szabályzat

III. csoport, 51-75% maradandó egészségkárosodás

u Több végtag nyílt és zárt törése

u Több testüregi szerv sérülése

u Súlyos maradványtünetekkel járó agyzúzódás, PTSD!

u Több csigolyatörés és gerincvelő károsodás

u Végtagcsonkolás

u A testfelület 20-50%-os égési sérülése

u Egyoldali teljes, másik oldali részleges látás- vagy hallásvesztés

u Ízérzés és/vagy szaglás teljes elvesztése

u Baleset után kialakult maradandó szervi funkciózavar



MABISZ kárrendezési szabályzat

IV. csoport, 76-100% maradandó egészségkárosodás

u Önálló életvezetésre, önellátásra képtelen állapot, alapvető életfunkciók 
ellátáshoz segítséget igényel

u Súlyos agy-, ill. gerincvelői károsodás

u Súlyos fokú légzési vagy keringési zavar

u Széklet- és vizeletürítési zavar

u Helyzetváltoztatásra képtelen, bénult állapot

u Több mint 50%-os II., ill. III. fokú égési sérülés



Példák a különböző értékelésre

Lábszártörés 3-6 cm rövidüléssel

u OEP OOSZI 1989. évi irányelvek 20-30% mkcs.

u MABISZ kárrendezési szabályzat 25-50% maradandó egészségkárosodás

u 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 5-10% REK (6-12% mkcs.)



Ágyékcsigolya törés instabilitással, porckorong sérüléssel

u OEP OOSZI 1989. évi irányelvek 30-40% mkcs.

u MABISZ kárrendezési szabályzat 25-50% maradandó egészségkárosodás

u 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 14-20% REK (18-25% mkcs.)

Példák a különböző értékelésre



u Rokkantság a 7/2012. (II. 14. ) NEFMI rendelet alapján össz-szervezeti 
egészségkárosodás, ill. fennálló egészségi állapot megítélésével

u Felróható kár, felelősségbiztosítás, munkaképesség-csökkenés a 2014. évi 
irányelvek alapján

u Élet- és balesetbiztosítás MABISZ kárrendezési szabályzat alapján a 
maradandó egészségkárosodás

Jelenleg a különböző eljárásokban 
különböző értékelések





Köszönöm a figyelmet!


