Fontos törvényi változások a megváltozott munkaképességű személyek
felülvizsgálatánál
A megváltozott munkaképességgel rendelkező személyek felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 2015.
augusztus 1-től hatályos törvénymódosítás következményeként módosultak.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
a Magyar Közlöny 102. számában jelent meg és ez alapján módosításra került a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény (Mm. törvény) is.
Az Mm. törvény jelenleg hatályos 19. §. (1) bekezdésének a./ pontja értelmében a rehabilitációs
hatóságnak a komplex minősítés során megállapított körülményekre vonatkozóan felülvizsgálatot kell
végezni:
a) az ellátást megállapító döntésben meghatározott időpontban,
b) az ellátott kérelmére,
c) a rehabilitációs ellátásban részesülő egészségi állapotában történt, a rehabilitációt
lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 30 napi egybefüggő keresőképtelen
állapot esetén,
d) olyan tényről vagy körülményről történő tudomásszerzés esetén, amely valószínűsíti, hogy a
korábbi komplex minősítés során megállapított körülmény a megállapítás időpontjában nem
állt fenn, vagy
e) célzott vizsgálatok elrendelése esetén.
A törvény módosítása alapján a fenti jogszabályhely a./ pontjában említett felülvizsgálatot a
rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén nem kell a jövőben elvégezni, ha
-

a felülvizsgálatra az ellátás megállapítására szóló, vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott
döntésben meghatározott időpontban, illetve
a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában

az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
Azon személyek esetében is igaz ez, akik részére 2012. január 1-jét megelőzően folyósított korábbi
ellátásukat (rokkant nyugdíj) rehabilitációs ellátásként folyósítják tovább, az esetben sem kerül sor
komplex minősítésre, ha legkésőbb a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig legfeljebb 5 év van hátra.
Az említett körbe tartozók esetében a korábbi „soros” felülvizsgálat megszűnik, azonban a többi
esetben (kérelem, állapotváltozás, körülmény-változás, célzott vizsgálat elrendelése) továbbra is sor
kerülhet a felülvizsgálatra.
Az állapotváltozás esetén új, fontos módosítás, hogy a 19. §. (1) bek. c./ pontjában említett 30 nap
keresőképtelenség helyett 60 nap egybefüggő keresőképtelenség után keletkezik a felülvizsgálati
kötelezettség.

A törvény a továbbiakban azt is rögzíti, hogy a felülvizsgálat alól mentesülő személyek a rokkantsági
ellátásuk időtartama alatt megváltozott munkaképességű személynek minősülnek, mind a
rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában, mind pedig az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az
akkreditált munkáltatóknak pályázati úton nyújtott támogatások szempontjából.
Végezetül a törvény rendelkezik arról is, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személynek 15
napon belül értesítenie kell a rehabilitációs hatóságot, ha egészségi állapotában tartós javulás vagy
rosszabbodás következett be.
A változásokat a rehabilitációs orvos szakmai bizottságok leterheltsége is indokolta.
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