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Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a komplex minősítésre vonatkozó részletes 

szabályokról szóló miniszteri rendelet tervezetéhez az alábbi: 

 

Szervezetünk örömmel üdvözli, hogy a komplex minősítésre vonatkozó részletes 

szabályokról szóló miniszteri rendelet tervezete elismeri, hogy az egyének társadalmi 

részvételét, munkavállalását az egészségi állapoton túl számos több más tényező is 

befolyásolja, melyre a foglalkoztathatóság vizsgálatánál figyelemmel kell lenni.  

 

A tervezet módosításához az alábbiakat szeretnénk javasolni: 

 

 

1. Egészségügyi vizsgálat szempontjai 
 

 

Az autizmus spektrum zavarral élők egészségi állapotának vizsgálati szempontjai az 1.4. 

számú táblázat (a károsodás megítélésének speciális szempontjai mentális retardáció /F.70-

F.79/ és pszichés fejlődés átható zavara /F.84/ esetében) alapján megegyeznek az F.70-F.79 

BNO kóddal rendelkező személyek vizsgálati szempontjaival. Mivel két teljesen különálló, 

egymástól jelentősen eltérő fogyatékossági típusról van szó kérjük, hogy az F.84 pervazív 

fejlődési zavar diagnózissal rendelkező személyek egészségügyi vizsgálatának szempontjai 

külön táblázatban kerüljenek meghatározásra, melyben szerepel olyan speciális, auitzmus 

specifikus vizsgáló eszközök használata, mely alapján pontosan meghatározható az érintett 

személy szociális és kommunikációs sérülésének mértéke és minősége bármilyen expresszív 

nyelvi színvonalon. (pl. ADI-R, ADOS). 

 
 
 
 
 



2. Szakértői bizottság összetétele 
 

 

A tervezet 5.§-a alapján a szakértői bizottságban orvosszakértő, foglalkozási rehabilitációs 

szakértő és szociális szakértő végzi el a komplex minősítéshez szükséges vizsgálatokat. Mivel 

az autizmus az összes fogyatékossági típuson belül a legnehezebben megérthető és még 

mindig a legkevésbé ismert állapot, fontosnak tartjuk, hogy autizmussal élő személy 

vizsgálata esetén a bizottság legalább egy tagja autizmus diagnosztizálásában jártas (ezen a 

területen legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkező) szakember legyen és a vizsgálat 

autizmus specifikus vizsgáló eszközök használatával történjen meg. Ehhez kapcsolódóan a 

tervezet alábbi módosítását javasoljuk: 

 

 
5. § (1) A komplex minősítés során a 4. § (1) bekezdés 
1. a) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság orvosszakértője, 
2. b) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság foglalkozási rehabilitációs 
szakértője, 
 3. c) pontja szerinti vizsgálatot a szakértői bizottság szociális szakértője  
végzi. 
 
(2) A komplex minősítés során 
a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú 
megítélése tekintetében az orvosszakértő, 
b) a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú megítélése tekintetében – ideértve az 
egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények 
fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – 
a foglalkozási rehabilitációs szakértő, 
c) a rehabilitálhatóság szociális szempontú megítélése tekintetében – ideértve az egyes 
körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának 
megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – a szociális 
szakértő 
d) autizmussal élő (F.84 pervazív fejlődési zavar diagnózissal rendelkező) személy 
vizsgálata esetén autizmus diagnosztizálásában jártas pszichiáter szakember 
 
véleménye alapján kell a szakhatósági állásfoglalást elkészíteni. 
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