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Szigorúbb rokkantminősítés 

 

Januártól új néven, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetként működik 

tovább a mostani Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI) – derül ki a munkaügyi tárcának a 

kormány részére készített szakanyagából. A szervezet elsősorban a rokkantság, a 

munkaképesség-megváltozás és a fogyatékosság minősítésére végez vizsgálatokat. A 

Világgazdaság értesülései szerint 2008-tól nemcsak a rokkantsági nyugdíjak, hanem a 

bevezetendő rehabilitációs járadék megállapításához is az intézet ad szakvéleményt az 

egészségkárosodás mértékéről, a szakmai munkaképességről, arról, rehabilitálható-e a beteg, 

benn maradhat vagy visszatérhet-e a munka világába. 

Most meghaladja a 800 ezer főt a rokkantnyugdíjasok száma, ebből 450 ezren nyugdíjkorhatár 

alattiak. A szigorúbb minősítésre azért van szükség, mert becslések szerint közülük minden 

harmadik képes dolgozni, és ezt meg is teszik, csak nem legálisan, hanem feketén. A 

statisztika azt bizonyítja, van mit fejlődni ezen a téren. Míg Európában ugyanis a 

megváltozott munkaképességűek körülbelül 30-50 százalékát sikerül visszahelyezni az 

álláspiacra, itthon ez az arány most tíz százalék alatti. A szigort és a csalók kiszűrését segíti, 

hogy a minősítést végző szakértői bizottságokban kijelölnek egy úgynevezett előadó 

szakértőt, aki előkészíti a rokkantosításra váró ügyét: értékeli a szakvélemény kialakításához 

szükséges egészségügyi és egyéb dokumentációt, személyes vizsgálatra hívja be az érintettet, 

s ha szükséges, beutalja kiegészítő vizsgálatra. 

A komplex minősítési eljárásba nem az elvesztett, hanem a megmaradt munkaképességre 

koncentrálnak majd. A szakértői bizottságnak legalább háromtagúnak kell lennie. Az egy 

vizsgálatra jutó átlagos díj 10-20 ezer forint lesz. Most évente 300-350 ezer vizsgálatot végez 

el az OOSZI. Az újjáalakuló intézet költségvetését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

kezeli majd. A szervezet kirendeltségei elsőfokú, míg a regionális igazgatóságok másodfokú 

közigazgatási hatóságok lesznek. Ha a szervezet úgy dönt, hogy a megváltozott 

munkaképességű még integrálható a munka világába, akkor első körben nem mehet 

rokkantnyugdíjba, hanem rehabilitációs járadékot kap. Ezt maximum három évig folyósítják 

számára, ez alatt az idő alatt képzéseken kell részt vennie. A járadék összege a harmadfokú 

rokkantnyugdíj (most legkevesebb 26 830 forint) 120 százaléka lesz. Az összeg emelt szintje 

azért indokolt, mert nyugdíjjárulékot kell utána fizetni. 

Az OOSZI átalakításáról szóló tervek hamarosan a kormány elé kerülnek, a rehabilitációs 

járadékról szóló törvénytervezet pedig már az Országgyűlés előtt van, e héten megkezdődik a 

részletes vitája. 


