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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 217/1997. (XII.1.)
Kormányrendelettel,
27/1992. (IX.26.) NM rendelet a betegek beutalásának szakmai rendjéről.

TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG
Bajai Szent Rókus Kórház betegellátást végző szervezeti egységei.

2.

3.

FOLYAMATLEÍRÁS

3.1. Beutaló
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról rendelkező 217/1997. Kormányrendelet 3/A.§ (10), (10a) és
(10b) bekezdései alapján a beutalónak tartalmaznia kell:
A beutalónak tartalmaznia kell:
a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot,
megnevezését, kódját,
b) a biztosított nevét, TAJ-át,
c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi
azonosító kódját,
d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid
kórelőzményét,
e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a
konkrét kérdést,
f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az
adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi
ellátási kötelezettséggel,
g) a beutaló kiállításának dátumát,
h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló
kiállításától számított 90. napnál,
i) nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni
kívánt beavatkozás OENO kódját.
Keresőképtelen beteg beutalása esetén a beutalónak – a kötelező tartalmi
elemein túl – tartalmaznia kell
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével
összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan
folyamatosan hány napja áll fenn, valamint
c) a biztosított táppénzes naplószámát.
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A beutalón a felsorolt adatoknak szerepelnie kell, ellenkező esetben a beutaló
érvénytelen. Ebben az esetben, illetve ha a beteg beutaló nélkül érkezik beutaló
köteles ambulanciára, a beteg ellátása a beutaló köteles ambulanciák esetén
csak teljes térítési díj megfizetése mellett történhet.
Amennyiben a biztosított beutaló köteles járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül
vesz igénybe, az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított
részére nem kezdeményezhető, illetve laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai
ellátás nem végezhető beutaló nélkül, kivéve, ha azt vélelmezi a biztosított, hogy
egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra jogosult orvos
felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti.

3.2. Beutalásra jogosult orvosok
Járóbeteg szakellátásokra és fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásokra a
biztosítottat
a) a háziorvos, a házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos),
valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,
b) a járóbeteg-szakellátás – ideértve a gondozókat és a genetikai tanácsadókat
is – orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,
c) a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs
intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek
orvosát,
d) az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,
e) a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős
miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,
f) a büntetés-végrehajtás orvosa,
g) a sorozó orvos,
h) az első és másodfokon eljáró orvosszakértői szerv orvosa,
i) az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,
j) a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,
k) saját feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,
l) Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa
(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a
biztosítottat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.)
NM rendeletben foglalt feladatai keretében utalhatja be.
A biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA
(digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás
és
a
fekvőbeteg-gyógyintézet
szakorvosa
utalhatja
be.
A
PET-CT
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(pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára
való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai
onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet
javaslatot a külön jogszabály szerinti indikáció esetén.
A biztosítottat a járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető
laboratóriumi vizsgálatokra az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2.
mellékletében külön jelzéssel ellátott, továbbá a járóbeteg-szakellátás
tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben meghatározott
esetekben kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet
szakorvosa utalhatja be. Azon laboratóriumi vizsgálatok megismétlése,
amelyekre a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról
szóló Szabálykönyv rendelkezéseket tartalmaz, az abban előírt gyakorisággal
kezdeményezhető, kivéve, ha az ettől való eltérést a biztosított egészségi
állapota indokolja.
A biztosítottat
a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra saját vagy
kezelőorvosi kezdeményezésre a háziorvos, otthoni hospice ellátásra – a
b) pont kivételével – a külön jogszabályban meghatározott kezelőorvos
kezdeményezésére a háziorvos,
b) az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra
kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel
rendelkező orvos kezdeményezésére háziorvos,
c) krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál
történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa
utalhatja be.
A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó
megbetegedés
gyógykezeléséhez
szükséges
szakorvosi szakképesítéssel
rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények
tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia
szakorvosa utalhatja be.
A biztosítottat szenvedélybetegsége esetén – az akut elvonási időszakot
követően – pszichiáter, addiktológus szakorvos vagy háziorvos utalhatja be
rehabilitációs ellátásra.

3.3. Beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások
A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni
a) szakorvosi rendelő által nyújtott
aa) bőrgyógyászati,
ab) nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati,
ac) urológiai,
ad) pszichiátriai és addiktológiai
ae) fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,
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af) szemészeti és gyermekszemészeti,
ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,
ah) onkológiai szakellátást,
b) az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó,
tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a
gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást azzal, hogy az ellátás
igénybevételéhez már az első alkalommal sem szükséges orvosi beutaló, ha a
biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a dohányzásról történő leszokás
támogatása céljából veszi igénybe.
Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem
tartoznak a szakmai főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható
szakellátások.
A társadalombiztosítási ellátásra, a külön jogszabályban meghatározott szociális
juttatásra vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából a
biztosított orvosi beutaló nélkül jogosult felkeresni a vonatkozó jogszabály
szerint a szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult egészségügyi
szolgáltatót.
A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe
venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt.

3.4. Beutalásra vonatkozó általános szabályok
A biztosítottat a biztosított választása alapján ahhoz a – progresszivitási
szintnek megfelelő – járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve
abba a fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell beutalni, amelyik ellátási
területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében
a) a biztosított bejelentett lakóhelye,
b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye, vagy
c) ha a beutaló orvos háziorvos (ideértve a hajléktalanok ellátására külön
jogszabály alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltatót is),
akkor a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye) tartozik.
A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben
utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem
rendelkezik.

3.5. Beutalás krónikus-, illetve rehabilitációs osztályra
Aktív fekvőbeteg osztályról az aktív eset HBCS - jének alsó határnapja előtt nem
lehet a beteget a krónikus-, illetve a rehabilitációs osztályra utalni.
Aktív fekvőbeteg osztályról az aktív eset HBCS - jének normatív határnapja+ 5
nap előtt nem lehet a beteget a rehabilitációs osztályra utalni.
Krónikus osztályok a saját és az intézmény valamennyi szakrendelése, valamint
a háziorvosok beutalása alapján fogadják a betegeket.
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Rehabilitációs osztályok a saját és az intézmény valamennyi szakrendelése
beutalója alapján, majd ezt követő rehabilitációs szakorvos véleményezése
alapján fogadják a betegeket.
Minden esetben az elhelyezéshez szabályosan kiállított beutaló szükséges.

3.6. Beutalásra vonatkozó különös szabályok
A beutaló orvos a biztosított kérésére a fentiekben meghatározottól
eltérő, az adott szakellátás tekintetében a biztosított ellátására
területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a
biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban
nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat.
Ebben az esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos
megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik
arról, hogy fogadja-e a biztosítottat.
A beutaló orvos vagy a biztosított felé a nyilatkozat tényét, illetve a megkeresés
tényét és a megkeresésre kapott választ a biztosított egészségügyi
dokumentációjában kell rögzíteni, valamint a nyilatkozat egy példányát a
biztosított rendelkezésére kell bocsátani.
Az egészségügyi szolgáltató az előzetes megkeresés során az ellátást csak abban
az esetben tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak
folyamatos ellátását a területen kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és az
ellátásra az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik.
Amennyiben az érintett beteg kérése alapján a Bajai Szent Rókus Kórház
a választott intézmény, tehát az adott beteg lakó/tartózkodási helye
szerint a Bajai Szent Rókus Kórház nem területi ellátásra kötelezett
intézmény, az eljárásrend az alábbi:
A Bajai Szent Rókus Kórházban a fogadó nyilatkozat megtételére feljogosított
személy minden fekvőbeteg osztály osztályvezető főorvosa, valamint minden
ambulancia vezetője, távollétükben helyetteseik. Az adott fekvőbeteg osztály
osztályvezető főorvosának/ambulancia vezetőjének kell a jelen szabályzat 1. és
2. sz. mellékletében szereplő fogadó nyilatkozatot 48 órán belül írásban eljuttatni
a beutaló orvos részére.
Az elektronikus formában elkészített fogadó nyilatkozatot az érintett fekvőbeteg
osztály/ambulancia adminisztrátorának ki kell nyomtatnia, és az egészségügyi
dokumentáció részét képezi.
A beteg fogadó nyilatkozattal történő ellátásáról a beutaló orvosnak kell
gondoskodnia, melyet az érintett betegnek a felvételre jelentkezésről be kell
mutatnia.
A fogadó nyilatkozat letölthető a Bajai Szent Rókus Kórház belső informatikai
hálózatáról.
Az egészségügyi intézmény nem tagadhatja meg a beteg ellátását, ha a beutaló
orvos előzetes jelzése alapján az ellátást vállalta.
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A biztosított
a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására finanszírozási szerződést
nem kötött egészségügyi szolgáltató orvosa beutalása alapján is
jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha az orvos megállapítása
szerint közvetlen életveszély áll fenn, és az életveszély csak fekvőbeteggyógyintézetben alkalmazható gyógymóddal hárítható el, Ebben az esetben
az orvos a beteget azonnal fekvőbeteg-gyógyintézetbe szállíttatja és a
magánorvosi rendelvényen feltünteti a kórismét, valamint az azonnali felvétel
szükségességének indokait.
b) orvosi beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás és a
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás kezdeményezésére, ha azt vélelmezi,
hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra
jogosult
orvos
felkeresése
az
ellátását
jelentősen
késlelteti.
Ebben az esetben az az egészségügyi szolgáltató, amelynél a biztosított az
ellátását kezdeményezi, a biztosított vizsgálatát követően dönt az azonnali
ellátás szükségességéről.
Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a biztosított egészségi állapota
nem indokolja az azonnali ellátását, az egészségügyi szolgáltató orvosa
a) a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja,
b) ha a biztosított továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátását, tájékoztatja a
biztosítottat az orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi
ellátásért fizetendő térítési díjról.

3.7.Járóbeteg szakellátás igénybevétele
A biztosított betegsége esetén jogosult járóbeteg-szakellátás keretében történő
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás
finanszírozása során figyelembe vett – gyógyszert (kivéve a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszert), illetve kötszert is, továbbá a
gyógykezeléséhez szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra és külön
jogszabályban meghatározott esetekben a keresőképességének elbírálására
a) a háziorvos, a járóbeteg-szakellátás és a külön jogszabályban meghatározott
egyéb orvos (a továbbiakban: beutaló orvos) beutalása alapján,
b) az a) pontban foglaltak hiányában is, amennyiben jogszabály az adott
szakellátás beutaló nélkül történő igénybevételét lehetővé teszi,
c) egyéb orvos szakértői vizsgálatra és szakvélemény adására, amennyiben az
társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra, illetve külön
jogszabályban
meghatározott
kedvezményre
való
jogosultság
megállapítására, annak ellenőrzésére irányul.

3.8. Fekvőbeteg szakellátás igénybe vétele
A biztosított a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretén belül jogosult
a) a betegsége megállapításához szükséges vizsgálatokra,
b) az orvos előírása szerinti gyógykezelésre – ideértve a műtéti beavatkozásokat
és az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket is
– és gyógyászati ellátásra,
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c) a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszerre – ideértve a vérkészítményeket is
–, kötszerre és ideiglenes gyógyászati segédeszközre, továbbá a gyógyászati
segédeszköz használatának betanítására,
d) a gyógykezeléséhez szükséges ápolásra, szakápolásra, továbbá az otthonába
történő távozást követő időre vonatkozó életvezetési tanácsadásra, valamint
diétás tanácsadásra,
e) étkezésre, ideértve az orvos által rendelt diétát is,
f) a rendelkezésre álló, az ellátás szakmai és etikai követelményeinek megfelelő
színvonalú elhelyezésre arra az időtartamra, amíg az ellátás fekvőbeteggyógyintézeti körülmények között indokolt.
A biztosított külön jogszabályban foglaltak szerint jogosult fekvőbeteggyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra,
illetve orvosi rehabilitációra.
A biztosított jogosult társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra,
illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság
megállapítására, annak ellenőrzésére irányuló orvos szakértői véleményt
megalapozó kivizsgálásra.
A biztosított jogosult a magzat méhen belüli gyógykezelésére, továbbá szülészeti
ellátásra és terhességének orvosi indikáció alapján történő megszakítására. A
biztosított külön jogszabály rendelkezései szerint jogosult anyatejellátásra.
A biztosított orvosi indikáció alapján külön jogszabályban foglalt feltételekkel
jogosult a meddőség kezelésére.
A biztosított – külön jogszabályban foglaltak szerint – jogosult egészségügyi
beavatkozást követő rekonstrukcióra, továbbá funkciózavart okozó veleszületett
vagy szerzett testi rendellenességek korrekciójára járó- illetve fekvőbeteg ellátás
keretében.
Ha a beutaló szerinti fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a gyógyintézet
szolgáltatásait meghaladó vizsgálat szükségességét állapítja meg, a beteget
átutalja a vizsgálatok, illetőleg a gyógykezelés elvégzéséhez megfelelő személyi
és tárgyi feltételekkel rendelkező szakellátást végző intézetbe.

3.9. Betegszállítás, mentés, utazási költségtérítés
A biztosított – beutalás szerinti intézményben végzendő – orvosi vizsgálata vagy
gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő
elbocsátása céljából jogosult betegszállításra,
a) amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és
a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor,
b) a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik.
A biztosított jogosult a külön törvényben meghatározott mentés
igénybevételére.

Beutalási szabályzat k4

BAJAI
SZENT
RÓKUS
KÓRHÁZ

Működési szabályzat
BEUTALÁSI SZABÁLYZAT

Oldal: 9/10
Dátum:
2016. 08. 12.

A járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá
gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt biztosítottat utazási
költségeihez támogatás illeti meg,
a) ha orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be; vagy
b) ha a beutalás olyan egészségügyi szolgáltatóhoz történik,
ba) amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy
bb) amely a ba) pont szerinti egészségügyi szolgáltatónál a biztosított
lakóhelyéhez (tartózkodási helyéhez) közelebb esik, ha az oda történő
beutalásba a biztosított beleegyezett; vagy
c) a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más – a biztosított lakóhelyéhez
(tartózkodási helyéhez) legközelebb eső – egészségügyi szolgáltatóhoz történő
beutalás esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás
biztosítására a b) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók szakmai indokok
alapján nem alkalmasak.
Amennyiben a biztosított a fenti egészségügyi ellátást azért veszi beutaló nélkül
igénybe, mert egészségi állapota az azonnali ellátását indokolta, az egészségügyi
szolgáltatótól otthonába (tartózkodási helyére) történő utazási költségeihez való
támogatásra jogosult.
A biztosított a gyógyászati segédeszköz próbájával, illetve kiszolgáltatásával
kapcsolatos utazási költségeinek támogatására akkor jogosult, ha a gyógyászati
segédeszközt a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati
segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál
szerzi be.
A sajátos nevelési igényű gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő
felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási
költségekhez támogatás jár.
A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett
szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséghez
támogatás jár. A biztosított a támogatásra akkor jogosult, ha a jogszabályban
meghatározott szűrővizsgálatot behívás alapján vette igénybe.
Az utazási költséghez nyújtott támogatás a külön jogszabályban foglaltak szerint
illeti meg
a) a 16 éven aluli gyermek kísérőjét,
b)a 16 éven felüli biztosított kísérőjét, amennyiben egészségi állapota miatt a
kíséretet a beutaló orvos szükségesnek tartja.
Helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez nem jár támogatás.
Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének az

utazási utalványon történő igazolására kötelezett

a) a 217/1997. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (2)–(3) bekezdései, továbbá a
217/1997. (XII.23.) Kormányrendelet 3. § (1) és (3) bekezdése szerint
beutalásra jogosult orvos, a szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra
történő beutaláskor,
b) az egészségügyi szakellátás orvosa – ideértve a gondozóintézet szakorvosát
is – a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátás –
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ideértve az adaptációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét
is – és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az egészségügyi
szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt személy, ha a biztosított kezelését
nem orvos végzi,
c) gyógyászati ellátás igénybevétele esetében, az annak rendelésére jogosult
orvos az elrendelésekor – megjelölve az igénybevétel számát vagy
időtartamát is –, az ellátás igénybevételét követően pedig a gyógyászati
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – ideértve a gyógyászati ellátást
nyújtó közfürdőt, gyógyfürdőt is – által kijelölt személy,
d) egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelő orvos,
valamint a szükséges próbára való berendeléskor és kiszolgáltatáskor,
továbbá a gyógyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés
esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy,
e) a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy a
vizsgálat elrendelésekor, illetőleg a vizsgálatot követően,

f) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság
vezetője a vizsgálaton történő megjelenéskor,
g) az Ebtv. 22. §-ának (5) bekezdésében említett esetben – a szűrővizsgálat
igénybevételekor –a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató.
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