
55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 

egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1 

hatályos: 2013.12.05 - 2013.12.06 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) 
alpontjában, 

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés 
d) pont do) alpontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) 
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 
módosítása 

1. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet [a 
továbbiakban: 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet] 4. § (1) bekezdése a következő k) ponttal 
egészül ki: 

(A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi) 

„k) az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, 
valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai 
alkalmassági vizsgálatát.” 

(2) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében 
(fővárosban):] 

„c) az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, 
valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai 
alkalmassági vizsgálata;” 

(3) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében 
(fővárosban):] 



„g) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott foglalkoztathatóság 
szakvéleményezése;” 

2. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása 

2. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) 
NM rendelet] 1. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„l) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy az álláskereső vizsgált 
személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző 
foglalkozásokban, vagy annak megállapítása, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe 
tartozó idénymunka és alkalmi munka, továbbá a közfoglalkoztatás esetében a munkavállaló, 
a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka esetében az elkövető, a büntető 
ügyben kiszabott közérdekű munka esetében az elítélt mely foglalkoztatási korlátozás, illetve 
kizárás mellett folytathat tevékenységet;” 

(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

[E rendelet hatálya – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed] 

„c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra, valamint a 
munkaügyi kirendeltségre és a megváltozott munkaképességű álláskeresőre, a 
közfoglalkoztatható személyre és a közfoglalkoztatottra (a továbbiakban: közfoglalkoztatott), 
a közfoglalkoztatást felajánlóra, az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára 
vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra és elhelyezkedni kívánó 
személyre, továbbá közérdekű munka esetén az elkövetőre, az elítéltre és a pártfogó 
felügyelői szolgálatra;” 

(3) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a foglalkoztathatósági vizsgálatról a 
szakvéleményt 

a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel 
rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy 

b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ telephelye szerint illetékes 
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás 
helye szerint illetékes szakellátó hely szakorvosa 

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.” 



(4) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a 16/B. §-át követően a következő 16/C. §-sal és azt 
megelőzően a következő alcímmel, valamint a következő 16/D. §-sal és azt megelőzően a 
következő alcímmel egészül ki: 

„A szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkához kapcsolódó 
foglalkoztathatósági szakvélemény 

16/C. § (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a szabálysértési közérdekű munkára 
jelentkező elkövető kezdeményezi a közérdekű munka megkezdése előtt. 

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt 

a) a közérdekű munkára jelentkező elkövető által választott, foglalkozás-egészségügyi 
alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 
szolgáltató szakorvosa, vagy 

b) a munkaügyi kirendeltség telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó 
hely szakorvosa 

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon. 

(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele. 

(4) A szakvélemény kiadására a 16/A. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni. 

A büntető ügyben kiszabott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági 
szakvélemény 

16/D. § (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a közérdekű munka esetén a pártfogó 
felügyelői szolgálat kezdeményezi a közérdekű munkahely kijelölése előtt az elítélt nevének 
és a közérdekű munkaként végezhető munkakör megnevezésének a megadásával. 

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt 

a) a pártfogó felügyelő által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására 
jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, 

b) a pártfogó felügyelői szolgálat székhelye vagy telephelye szerint illetékes foglalkozás-
egészségügyi szakellátó hely szakorvosa, vagy 

c) a feladatra szerződött foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa 

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon. 

(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele. 

(4) A szakvélemény kiadásának díját a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal viseli. 

(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.” 



3. Záró rendelkezések 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
1 A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. 
december 6. napjával. 

 


