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a külön jogszabályban meghatározott munka-higiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok,
a külön jogszabályban meghatározott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások,
amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított foglalkozási megbetegedése,
illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé,
a külön jogszabály által rendelt orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve,
ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra,
kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából
kerül sor,
a külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás,
szórakoztató szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé
vált ellátások,
hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása,
a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi
szolgáltatás,
a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel,
az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem
bizonyítottan hatásos ellátás,
az előző pontokban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az
eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások,
a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével a
Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás,
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi
szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, valamint az emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 25/C. §-a szerinti engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás,
a kizárólag orvos-biológiai kutatás keretében nyújtott ellátások,
a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és
étkezés, kivéve, E.Alap terhére elszámolható kísérők ellátása,
a járművezetői alkalmassági vizsgálatok,
a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok,
alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás,
alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok,
látlelet kiadása,
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti, az alperes elmeállapotára vonatkozó
szakorvosi véleményezés,
a biztosított nem kötelező védőoltással történő immunizálása, kivéve, ha a külön jogszabály
szerinti védőoltás térítésmentes,
az előző pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként kezdeményezett
további járóbeteg szakellátások.
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