
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 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
kormányhivatal 

Ügyintézés helye 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

-  Adatlap  a megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátása
iránt 

- háziorvostól beszerezhető orvosi beutaló

- nyilatkozat a szakértői minősítéshez

- 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

- Ellátást az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus
űrlapon  lehet  kérelmezni  (személyesen  vagy  postai  úton).
Személyesen valamennyi kormányablakban is előterjeszthető.

-  amennyiben  igénylő  foglalkoztatott,  a  megalapozott  komplex
minősítési bizottsági vélemény kiadásához szükséges csatolni,  a
foglalkozás-egészségügyi  alapszolgáltatás  orvosának
tájékoztatóját  az  érintett  személy  munkaköri  feladatairól,  a
munkavégzés  körülményeiről,  kockázati  viszonyairól,  valamint
arról,  hogy  egészségi  állapota  alapján  jelenlegi  munkakörében
továbbfoglalkoztatható-e,

- a kérelem benyújtását megelőző – rendelkezésre álló – 15 éven
belüli  munkáltatói  igazolásokat,  illetve  a  társadalombiztosítási
nyilvántartásban  nem  szereplő  jogviszonyok  bizonyításához
felhasználni  kívánt  iratokat  amennyiben  rendelkezésre  állnak
csatolni szükséges (TB igazolvány, jövedelemigazolás, munkáltatói
igazolás  a  munkaviszony  megszűnéséről,  igazolás  a  levont
járulékokról stb.),

- keresőtevékenység megszűnése esetén a megszűnés időpontját
igazoló okiratot vagy annak másolatát,

- rendszeres pénzellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről
szóló határozatot,

-  mezőgazdasági  őstermelő esetén őstermelői  igazolványt  és az



érvényesített betétlapot,

- társas vállalkozás tagja esetén társasági szerződést,

-  amennyiben  komplex  minősítése  során  szükségessé  váló
személyes  megjelenését  mozgás-  vagy  járóképtelensége
akadályozza,  ennek  igazolásáról  szóló  kezelőorvosi  (háziorvosi)
igazolást,

- a közlekedőképesség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén a
súlyos  mozgáskorlátozott  személy  közlekedőképességének
minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és
egyéb iratokat, 

-  amennyiben  35.  életévének  betöltése  előtt  megváltozott
munkaképességűvé vált, és 35. életévének betöltését megelőzően
megkezdett  iskolai  tanulmányai  alatt  vagy  e  tanulmányai
megszűnését  követő  180  napon  belül  biztosítottá  vált,  és  30
napnál  hosszabb  megszakítás  nélkül  biztosított  volt,  az  iskolai
tanulmányok  folytatását  vagy  megszűnésének  időpontját  igazoló
okiratot vagy annak másolatát,

- a gondnok kirendelő gyámhivatali határozatot, 

-  meghatalmazott  által  előterjesztett  kérelemhez  a  szabályszerű
meghatalmazást,

csatolni szükséges. 

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

Az  igénybejelentést  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.

Ha  a  kérelem  benyújtásakor  érvényes  szakvélemény
rendelkezésre  áll,  akkor  csak  a  további  jogosultsági  feltételek
vizsgálata történik meg az elbírálás során. 

Ellátásra  az a személy  jogosult,  akinek  egészségi  állapota  nem
haladja  meg  a  60  százalékos  mértéket,  rendelkezik  az  előírt
biztosítási  idővel,  vagy  rá  a  biztosítási  idővel  kapcsolatos
valamelyik az Mmtv-ben szereplő kedvezményszabály vonatkozik,
nem  részesül  rendszeres  pénzellátásban,  és  nem  folytat
keresőtevékenységet.

A  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátása  a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított
rehabilitációs javaslattól függően lehet:

·rehabilitációs ellátás, vagy



· rokkantsági ellátás.

Az  ellátás  kiszámítása  a  komplex  minősítés  során  megállapított
minősítési kategória szerint a havi átlagjövedelem jogszabályban
meghatározott százalékos mértéke alapján történik.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

2011.  évi.  CXCI.  törvény  a  megváltozott  munkaképességű
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

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

	Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelmek elbírálása

