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Tárgy: a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI 
rendelet módosítási javaslat 
 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
Nagyon köszönöm a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 
számára megküldött, a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. 
(II. 14.) NEFMI rendelet módosítási javaslatáról szóló tájékoztatását. Szövetségünk a javaslatra 
vonatkozóan a következő észrevételt teszi és kéri javaslatainak szíves megfontolását. 
 
A javaslat kidolgozására a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 28. § (3) bekezdése alapján 
adott felhatalmazás miatt került sor, tekintettel arra az Alkotmánybírósági határozatba foglalt 
kötelezésre, mely szerint a jogalkotónak orvosolni szükséges a mulasztással előidézett 
alaptörvény-ellenességet jogalkotói feladatának teljesítésével. 
 
Az Alkotmánybíróság a jogalkotói mulasztás tényét a tekintetben állapította meg, hogy az 
Mmtv. 33/A. § (1) bekezdés a) pontja által alkalmazni rendelt 12. § (1) bekezdés a) pontja a 
rokkantsági ellátás összegének meghatározása során nem teszi lehetővé az ellátásra 
jogosultak esetében az addig folyósított ellátásuk összegének, illetve korábbi szolgálati idejük 
és járulékfizetés alapját képező jövedelmük mértékének, és a tényleges fizikai állapotjavulás 
mértékének értékelését. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a jogalkotó nem hozott 
olyan szabályokat, melyek lehetővé teszik az ellátás összegének meghatározása során az 
ellátásra jogosultak élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapotjavulásának 
mértéke, illetve a 2012. január 1. napját megelőzően megállapított ellátás összege 
figyelembevételét, továbbá az állapotjavulás fogalma szintén nem meghatározott. 
 
Az esetkörhöz tartozó rokkantsági ellátások összegének meghatározása szempontjából 
jelentőséggel bíró állapotjavulás fogalmát a hatályos Mmtv. továbbra sem tartalmazza. Ahogy 
a törvényben nem találhatók meg azok a részletszabályok sem, melyek alapján állapotváltozás 
esetén a korábbi ellátás összege, a megszerzett szolgálati idő hossza és az elért jövedelem 
figyelembe vehető volna. Ehelyett a jogalkotó az érintettek számára egyszeri pénzbeli kifizetés 
vagy a visszamenőleges állapotvizsgálat közötti választás lehetőségének igénybevételére 
alkotott szabályokat. 
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Az Mmtv. értelmében kérhető állapotvizsgálat egyértelmű és világos szakmai részleteit 
illetően azonban, a megküldött 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítási javaslat nem ad 
eligazítást. 
 
A MEOSZ a jelen levelemhez mellékelt, az Mmtv. átfogó átalakítására tett, így a jogalkotói 
mulasztás megfelelő szabályozására is vonatkozó javaslatát az EMMI-hez is több alkalommal 
eljuttatta. Ebben rámutattunk arra, hogy a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a korábban 
alkalmazott szakmai elvhez képest több ponton is megváltoztatta a betegségek, állapotok által 
előidézett egészségkárosodásként megállapítható százalékos mértékeket. Ez sok esetben azt 
eredményezte, hogy egy személy az új minősítés alapján annak ellenére került a korábban 
megállapítottnál alacsonyabb kategóriába, hogy a valóságban egészségi állapotában változás 
következett volna be. Javaslataink többek között az állapotjavulás definiálására, a kategóriák 
egyértelmű beazonosítására és az ellátás összegének meghatározására vonatkoznak.  
 
Szövetségünk szerint jelen javaslat kizárólag a szakértői vizsgálat módjára – meghatározott 
iratok alapján történő, orvosszakértő általi indoklással ellátott állásfoglalás a foglalkozási 
rehabilitációs és a szociális szakértő esetleges bevonása mellett – terjed ki, annak részletes 
szakmai kifejtése nélkül.  
 
Továbbra sem jelenik meg, hogy a fizikai állapotjavulás miként értelmezendő. Elmaradt annak 
rögzítése is, hogy 2012-től a megváltozott munkaképesség megállapítására alkalmazott 
minősítési kategóriák milyen 2012 előtt érvényben volt rokkantsági csoportnak feleltethetők 
meg. Ahogy szintén nem jelenik meg a tervezetben az, hogy a 2012-től irányadó minősítési 
rendszer esetében a korábbi minősítéssel rendelkezőknél milyen módon lehet az esetleges 
állapotváltozást, illetve annak mértékét megállapítani. Az összehasonlíthatóságot nem 
teremti meg a javaslat 6/D. §-ban szabályozott orvosszakértői állásfoglalásra előírt indoklási 
kötelezettség sem.  
 
A részletszabályok kidolgozatlansága amellett, hogy az orvosszakértők feladatellátását 
nehezíti, az érintettekben bizalmatlanságot támaszt az eljárás iránt, és így alkalmas arra, hogy 
a valódi kompenzációt jelentő megismételt állapotvizsgálat és az ellátás eredeti összegének 
visszaállítása és visszamenőleg járó ellátás kifizetése helyett, az egyszeri kifizetést válasszák. 
 
A MEOSZ határozott álláspontja, hogy a javaslat jelen formájában nem tesz eleget az 
Alkotmánybíróság által elrendelt jogalkotási kötelezettségnek. A mulasztásban megnyilvánuló 
alaptörvény-ellenességet egy részletesen kidolgozott, a vizsgálat valamennyi résztvevője – 
érintettek és szakértők – által átlátható és egységes eljárásra vonatkozó szakmai szabály tudja 
orvosolni. 
 
Kérem Tisztelt Államtitkár Urat, hogy a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítási javaslatának egyeztetése során a MEOSZ öt 
nagy, országos fogyatékosságügyi szervezet támogatásával elkészített javaslatát megfontolni 
és figyelembe venni szíveskedjenek. 
 
Budapest, 2021. december 17. 
       Tisztelettel:  
 
         Kovács Ágnes 
         elnök 


