
Foglalkozási rehabilitáció

Hatáskörrel
rendelkező
szervezet

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási  Főosztály Rehabilitációs  Ellátási  és Szakértői  tői
Osztálya.

Illetékesség

A Nógrád megye területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
megváltozott  munkaképességű  személyek  foglalkozási
rehabilitációval kapcsolatos feladatait látja el. 

Ügyintézés helye
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
2660 Balassagyarmat, Ady E.u. 2.  

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

 Személyigazolvány, lakcímkártya
 A  komplex  minősítést  végző  szakértői  bizottság  utolsó

összefoglaló  szakvéleménye  (ennek hiányában  szakhatósági
állásfoglalás)

 Megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátását
megállapító  /  kérelmet  elutasító  határozat  vagy  hatósági
bizonyítvány

 Kereső  tevékenység  esetén  annak  igazolására  szolgáló
dokumentum(ok)

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési
határidő

A foglalkozási rehabilitáció a rehabilitációs hatóság és a megváltozott
munkaképességű személy közötti  kölcsönös együttműködés,  amely
az ügyfél első megjelenésével kezdődik és a rehabilitációs ellátásban
részesülők esetén az ellátás megszűnéséig/megszüntetéséig tart, a
rehabilitációs  szolgáltatást  önként  kérők  esetén  pedig  maximum  5
évig. 

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

A rehabilitációs ellátásban részsülő személy a megállapító határozat
közlésétől  számított  10  napon  belül megkeresi  az  illetékes
rehabilitációs hatóságot az együttműködési kötelezettség teljesítése
érdekében  (erről  az  ellátást  megállapító  határozatban  a  hatóság
tájékoztatja  az  ügyfelet).  A  határidő  elmulasztása  esetén igazolási
kérelem előterjeszthető.

Azok az ügyfelek, akik ellátásban nem részesülnek, de rehabilitációs
szolgáltatást szeretnének igénybe venni (rehabilitációs szolgáltatást
kérő személy), a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes
rehabilitációs hatóságnál kérhetik nyilvántartásba vételüket.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

 

A  rehabilitációs  ellátásban  részesülő  személy  a  rehabilitációs
hatósággal együttműködésre köteles,  amelynek keretében teljesíti
az együttműködési dokumentumban foglalt kötelezettségeket.

Az együttműködési kötelezettsége teljesítése érdekében a határozat
közlésétől számított 10 napon belül fel kell keresnie a rehabilitációs
hatóságot. 

A  rehabilitációs  ellátásban  részesülő  személy  fenti  kötelezettsége
akkor is fennáll,  ha a rehabilitációs határozat ellen keresettel kíván
élni és/vagy jelenleg is kereső tevékenységet végez. Utóbbi esetben



a  munkaszerződés  bemutatásával  igazolnia  kell  a  munkaadó,
foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét.

A  rehabilitációs  ellátásban  részesülő  személy  1.  megjelenését
követően  a  foglalkozási  rehabilitációs  szakügyintézővel  közösen
elkészítik  az  együttműködési  iratokat,  mely  a  rehabilitációs
hatósággal  történő  együttműködés  célját  és  módját  tartalmazza.  A
rehabilitációs  együttműködés  alapvető  célja,  hogy  a  rehabilitációs
ellátásban  részesülő  megváltozott  munkaképességű  személy
fejleszthető  képességeire  épülő  rehabilitációja  megvalósuljon,
valamint munkaerő-piaci esélyei pozitív irányba változzanak.

A rehabilitációs  hatóság  az  együttműködés  keretében  vállalja,
hogy  annak megvalósítása  során  figyelembe  veszi  a  résztvevő
rehabilitációs szükségleteit, valamint az adott térség munkaerő-piaci
feltételeit,  a  résztvevő  munkaerőpiacra  történő  be-  illetve
visszajutását,  valamint  munkahely-megtartását  az  együttműködési
dokumentumban  részletezett  szolgáltatások,  támogatások
biztosításával  segíti  elő,  a  rendelkezésre  álló  munkaerő-piaci,
intézményi, pénzügyi feltételek keretei között, annak függvényében.

Az ügyfél a foglalkozási rehabilitáció sikere érdekében teljesíti az
együttműködési kötelezettségét az alábbiak szerint:
1. elfogadja  a  felajánlott  megfelelő  munkahelyet,  és/vagy a  térítési

kötelezettséggel nem járó képzési lehetőséget,
2. önálló, aktív munkahelykeresést folytat,

3. a  felajánlott  rehabilitációs  szolgáltatáson(sokon)  részt  vesz,  és
tájékoztatást  ad  a  foglalkozási  rehabilitációs  szakügyintéző
részére  annak  megvalósulásáról,  illetve  az  esetleges
meghiúsulás(ok) okairól,

4. az előírt időpontokban jelentkezik a rehabilitációs hatóságnál,

5. kapcsolatot tart a rehabilitációs hatósággal, és ennek keretében 10
napon  belül értesíti a  rehabilitációs  hatóság  foglalkozási
rehabilitációs ügyintézőjét arról, ha

- egészségi  állapotában  tartós  javulás  vagy  rosszabbodás
következett be,

- keresőtevékenységet folytat vagy keresőtevékenysége megszűnt,
- keresőtevékenység  folytatása  esetén  a  jövedelme  3  egymást

követő  hónapon  keresztül  meghaladja  a  minimálbér  150
százalékát  (az  értesítéssel  egyidejűleg  haladéktalanul  igazolja
jövedelmének összegét),

- ha  az  együttműködés  alapjául  szolgáló  körülményeiben  egyéb
lényeges  változás  következett  be,  pl.  lakcím/tartózkodási
helyváltozás

- a  keresőtevékenység  időtartama  alatt  bekövetkezett
keresőképtelensége a 60 napot egybefüggően eléri,

- rendszeres pénzellátásban részesül

Ha  a  rehabilitációs  ellátásban  részesülő  az  együttműködési
kötelezettségét  neki  felróható  okból  nem  teljesíti,  a  rehabilitációs
pénzbeli  ellátás  folyósítását  a  kötelezettségszegésről  való
tudomásszerzés  hónapját  követő  második  hónap  első  napjától  3



hónap  időtartamra  -  de  legfeljebb  a  rehabilitációs  ellátás
megszűnéséig hátralevő időtartamra - fel kell függeszteni. A folyósítás
felfüggesztésének  időtartama  a  rehabilitációs  ellátásra  való
jogosultság időtartamába beszámít. 

Amennyiben az együttműködési, kötelezettségét neki felróható okból
ismételten nem teljesíti, az ellátás megszüntetésre kerül.

Az  együttműködés  a  rehabilitációs  ellátás  megszüntetésének  vagy
lejáratának  napjával  egy  programzáró  értékelés  elkészítésével
lezárásra kerül.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 

- a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet (Mmr.)

Ügyintézéshez
használt,
nyomtatványok

Nyilatkozat 60 napot meghaladó keresőképtelenségről
Nyilatkozat keresőtevékenységről
Nyilatkozat nyilvántartásból való törlésről
Nyilatkozat  rehabilitációs  szolgáltatás  kérőként  való  nyilvántartásba
vételhez
Változás bejelentő

Időpontfoglalás

 

Ügyintézővel való egyeztetés alapján 

Salgótarjánban 32/795-832

Balassagyarmat 35/501-328

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény alapján.
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