Tájékoztató
a rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek számára
2008. január 1-jétől új ellátás került bevezetésre. A rehabilitációs járadék az egészségkárosodást
szenvedett személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő rehabilitáció időtartamára
jövedelemarányos keresetpótló ellátás.
Rehabilitáció: Orvosi, foglalkoztatási, szociális, képzési és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek
célja az egészségkárosodott személy szakmai munkaképességének biztosítása.
Szakmai munkaképesség: a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörökben, illetve a
képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra való alkalmasság.

Meddig folyósítható a rehabilitációs járadék?
Meghosszabbítható-e a rehabilitációs járadék?
A rehabilitációs járadék a rehabilitációhoz szükséges, a szakértői bizottság által javasolt
időtartamra, de legfeljebb három évre állapítható meg.
Amennyiben az ellátás 3 évnél rövidebb időtartama eltelt, de a rehabilitáció még nem fejeződött be, a
rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében az időtartam egy alkalommal meghosszabbítható, de a
teljes időtartam ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 évet.
Ha a rehabilitációs járadék ellátás megállapított vagy meghosszabbított időtartama 2011. évben telik le,
de a rehabilitáció még nem fejeződött be, a rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében - a rehabilitációs
szakértői szerv szakhatósági állásfoglalása alapján - az időtartam egy alkalommal meghosszabbítható, de az
ellátás ebben az esetben sem haladhatja meg a négy évet.
A rehabilitációs járadék meghosszabbítását a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége kezdeményezi
a járadék időtartamának lejáratát megelőzően legalább 2 hónappal a járadékot megállapító nyugdíjbiztosítási
igazgatóságnál. A meghosszabbításhoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakhatósági állásfoglalása
is szükséges, ezért újabb felülvizsgálaton kell megjelennie.

Mikor kezdeményezheti a Munkaügyi Központ Kirendeltsége a meghosszabbítást?
·
·
·

A rehabilitációs még nem fejeződött be.
A sikeres rehabilitáció a járadékban részesülőnek nem felróható okból hiúsult meg.
A rehabilitáció előre láthatóan sikeresen befejezhető.

Mikor állapítható meg újra a rehabilitációs járadék?
A rehabilitációs járadék igénybejelentésre, a megszűnést, megszüntetést követően ismételten
megállapítható abban az esetben, ha a jogosultsági feltételek fennállnak, és kizáró feltétel nem áll fenn, és a
rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalása alapján az igénylőnek az egészségi állapotában a
rehabilitálhatóságot is befolyásoló lényeges változás következett be.
A rehabilitációs járadék esetében a rokkantsági nyugdíjtól eltérően rendszeres felülvizsgálatra nem kerül sor.
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