
Hatósági bizonyítvány iránti kérelmek elbírálása

Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

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

Illetékesség
A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal 

Ügyintézés helye 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

- nyilatkozat a szakértői minősítéshez

- háziorvostól beszerezhető orvosi beutaló

- személyi okmányok másolata

- egészségi állapottal kapcsolatos dokumentumok

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást  megindító  irat
(kérelem) benyújtásának
módja

Az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon
lehet  kérelmezni  (személyesen  vagy  postai  úton).  Személyesen
valamennyi kormányablakban előterjeszthető. 

Amennyiben  komplex  minősítése  során  szükségessé  váló
személyes  megjelenését  mozgás-  vagy  járóképtelensége
akadályozza,  ennek  igazolásáról  szóló  kezelőorvosi  (háziorvosi)
igazolást, kell csatolni az iratalapú véleményezéshez.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

A rehabilitációs hatóság a 15. életévét betöltött személy kérelmére
komplex  minősítést  végez,  és  ennek  eredményéről  hatósági
bizonyítványt állít ki.

A kérelem benyújtását követően a rehabilitációs hatóság szakértői
bizottsága  komplex  minősítés  keretében  (orvosi,  foglalkozási,
szociális szempontok) vizsgálatot végez és megállapítja az igénylő
egészségkárosodásán  alapuló  egészségi  állapotát,  illetve
rehabilitálhatóságát.  Személyes  megjelenésében  egészségi
állapota miatt akadályozott személy esetében irat alapú vizsgálat
elvégzésére kerül sor.

A szakértői vélemény alapján hatósági bizonyítvány készül. 

A  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásaiban
részesülők  esetében  a  hatósági  bizonyítvány  alapjául  szolgáló
komplex  vélemény  alapján  az  ellátásra  való  jogosultság  külön
eljárásban felülvizsgálatra kerül.

Ügytípushoz 2011.  évi  CXCI.  törvény  a  megváltozott  munkaképességű

https://szgyf.gov.hu/phocadownload/megvaltozott_munkakepessegu_szemelyek_ellatasai/nyomtatvanyok/Kerelem_hatosagi_bizonyitvany_kiallitasahoz.doc


kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

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

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó
részletes szabályokról

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez  használt,
letölthető
nyomtatványok

szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/
nyomtatvanyok

Időpontfoglalás

 
32/795-833 telefonszámon.

Igénybe  vehető
elektronikus  programok
elérése

Nincs.

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető  jogokról  és
kötelezettségekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

https://szgyf.gov.hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nyomtatvanyok
https://szgyf.gov.hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nyomtatvanyok
http://www.njt.hu/
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