350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet,
valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési
díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggı módosításáról1
hatályos: 2013.01.01 - 2013.01.02

A Kormány a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b)
pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
módosítása
1. § A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R1.) 1. § b) és c) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
(E rendelet hatálya)
„b) a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátásával összefüggésben a fıvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a
továbbiakban: munkaügyi központ) és a fıvárosi és megyei kormányhivatal járási (fıvárosi
kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség),
valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és
c) a szakképzést folytató intézményekre – ide nem értve a szakképzésrıl szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti intézményeket – (a továbbiakban:
szakképzı intézmény), és”
(terjed ki.)
2. § Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A munkáltatók, a munkaügyi központok, a munkaügyi kirendeltségek, továbbá a
szakképzı intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében –
külön jogszabályi elıírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérı megállapodás hiányában
– az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.”
3. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. § Hatályát veszti
a) az R1. 2. § (7) bekezdése,
b) az R1. 1. melléklet 1.1.2. pont 1. alpontja,
c) az R1. 1. melléklet 1.1.3. pontja.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési
díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
5. § A térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 2.
melléklet szerint módosul.
3. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. melléklet 1.1. pont címe helyébe a következı cím lép:
„1.1. A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak”

2. melléklet a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. számú melléklet 15. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A B)
„15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése:
a) a b) pontban nem említett esetben 3100 Ft/fı/eset
b) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fı/eset”
2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez20
A

B

1. Lıfegyvert munkakörükbıl eredıen tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lıfegyvertartásra
való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) elsı fokon
b) másodfokon

6 800 Ft
11 300 Ft

2. Lıfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lıfegyvertartásra való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) elsı fokon
ab) másodfokon

6 800 Ft
11 300 Ft

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba) elsı fokon
bb) másodfokon

6 800 Ft
11 300 Ft

3. Gépjármő-vezetıi, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármő-vezetıi alkalmassági
vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármő-vezetık idıszakos és soron kívüli
alkalmassági vizsgálata
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) elsı fokon
ab) másodfokon

6 800 Ft
10 100 Ft

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) elsı fokon

4 500 Ft

bb) másodfokon

6 800 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) elsı fokon

2 300 Ft

cb) másodfokon

4 500 Ft

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel

4 500 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel

3 000 Ft

b) vizeletvétel

1 500 Ft

6. Látlelet kiadása

3 300 Ft

7. Részeg személy detoxikálása

6 800 Ft

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

6 800 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítı személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata

18 000 Ft

ab) az egészségi alkalmasság idıszakos vizsgálata

14 600 Ft

ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata

12 400 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármő-vezetık alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata

11 300 Ft

bb) az egészségi alkalmasság idıszakos vizsgálata

9 100 Ft

bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata

6 800 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármő-vezetık elsı alkalmassági vizsgálata

9 100 Ft

10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértıi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és
szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság
megállapítása céljából kerül sor

6 800 Ft

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 100 Ft

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak
a közfinanszírozásban
érvényesíthetı díja

13. Repülı-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG, teljes körő szemészeti vagy teljes körő fül-orr-gégészeti
vizsgálatra is kiterjedı) vizsgálat

26 900 Ft

ab) idıszakos vizsgálat

15 100 Ft

b) 2. egészségügyi osztály
ba) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedı) vizsgálat
bb) idıszakos vizsgálat

12 900 Ft
8 600 Ft

c) 3. egészségügyi osztály
ca) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG, teljes körő szemészeti vagy teljes körő fül-orr-gégészeti
vizsgálatra is kiterjedı) vizsgálat

26 900 Ft

cb) idıszakos vizsgálat

15 100 Ft

14. Az a mellkas-szőrıvizsgálat (tüdıszőrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a
fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrıl szóló
miniszteri rendelet szerint kötelezıen elrendelt szőrıvizsgálat keretében, vagy nem a kötelezı
egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı betegségek megelızését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szőrıvizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz
kötött szőrıvizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által elıírt, a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülık szakmai
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

A mellkasszőrıvizsgálat
közfinanszírozásban
érvényesíthetı
díja

3 100 Ft/fı/eset

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013.
január 2. napjával.

