
163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott 

szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló 

egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

hatályos 2019.07.13 - 2019.07.13 

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) 

bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi 

ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § b) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„b) a honvédelmi szervezet személyi állománya: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a 

továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti szervezetek állománya;” 

(2) A Korm. rendelet 1. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„e) rendvédelmi szervek: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (5) bekezdése szerinti szervek, valamint a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 

f) rendvédelmi szervek személyi állománya: a rendvédelmi szerveket felügyelő minisztériumok, 

valamint a rendvédelmi szervet irányító miniszter irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott 

hivatásos állomány, az itt foglalkoztatott tisztjelöltek, kormánytisztviselők, köztisztviselők, 

közalkalmazottak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a 

hivatásos állományú tagok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából azok, akik 

2010. december 31-én a Vám- és Pénzügyőrség közalkalmazotti állományába tartoztak, a BM oktatási 

intézményeinek (rendészeti szakgimnáziumok) tanulói és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti 

képzést folytató karának és katasztrófavédelmi intézetének hallgatói, továbbá az Információs Hivatal 

állománya;” 

(3) A Korm. rendelet 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„j) szolgálatteljesítés helye: a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába tartozó személyek szolgálati (munkaköri) 

feladatainak végrehajtására kijelölt hely, amely az ott elérhető egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételét megalapozza;” 

(4) A Korm. rendelet 1. § n) és o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 



(E rendelet alkalmazásában:) 

„n) védett személyek: a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 

5.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti személy, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. 

évi XXXVI. törvény 125. § (2) bekezdés a) pontja szerinti személy; 

o) saját jogú igényjogosult: a b)–d), f), q) és r) pont szerinti személy, valamint az e pontban nevesített 

szervezetektől és azok jogelőd szervezeteitől nyugállományba helyezett, valamint szolgálati 

járandóságban részesülő személy;” 

(5) A Korm. rendelet 1. §-a a következő q) és r) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„q) Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya: a Nemzeti Szakértői és Kutató 

Központnál foglalkoztatott igazságügyi alkalmazotti és közalkalmazotti személyi állomány; 

r) Országgyűlési Őrség személyi állománya: az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 128. § 

(1) bekezdése szerinti állomány.” 

2. § (1) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:) 

„a) a honvédelmi szervezetek személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozója, a személyi 

állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított 

családtagja, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 139. §-a szerint „Hősi halottá” vagy 

a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt biztosított közeli hozzátartozója, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált személy és biztosított közeli hozzátartozója, a 

honvéd tisztjelöltnek, honvéd altisztjelöltnek és honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezőre a felvételi 

alkalmassági vizsgálat tekintetében, a honvédségi ösztöndíjas hallgató, valamint a tényleges katonai 

szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos, az állományból szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete 

vagy megbetegedése miatt kivált olyan személy, aki részére „Hazáért Érdemjel” került 

adományozásra (a továbbiakban: állományból kivált személy), továbbá az állományból kivált személy 

biztosított közeli hozzátartozója;” 

(2) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:) 

„c) a rendvédelmi szervek személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozója, a személyi 

állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított 

családtagja, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés mellett rendvédelmi 

egészségkárosodási járadékban részesülők, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába, 

illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter irányítása alatt álló oktatási intézményekbe 

jelentkezők a felvételi alkalmassági vizsgálat tekintetében, valamint ezen intézmények hallgatója, 

tanulója;” 

(3) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



(Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:) 

„f) a honvédelemért, a rendvédelemért, illetve a vasúti közlekedésért felelős miniszter által többségi 

tulajdonosi jogok alapján irányított gazdasági társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, 

nyugdíjasa és biztosított családtagjai;” 

(4) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki: 

(Az MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:) 

„g) az Országgyűlési Őrség személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozói és az Országgyűlési 

Őrség személyi állományából nyugállományba helyezett, valamint biztosított családtagja; 

h) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya és biztosított közeli hozzátartozói, a 

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ és jogelőd szerveinek személyi állományából nyugállományba 

helyezett, valamint biztosított családtagja.” 

3. § A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A saját jogú igényjogosult igényjogosultságát a szolgálati igazolvánnyal – közalkalmazotti, 

honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői, 

igazságügyi alkalmazotti, munkavállalói igazolványával, ennek hiányában munkáltatói igazolással, a 

hallgatói állomány és a tanulói állomány diákigazolvánnyal –, a nyugdíjas és a szolgálati 

járandóságban részesülő a nyugdíjas szolgálati igazolványával, nyugdíjas igazságügyi alkalmazotti 

igazolványával, a vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy 

munkáltatói igazolással, a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti, 

köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszonyban álló nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával és 

minden esetben – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a társadalombiztosítási azonosító jelet 

igazoló hatósági igazolványával (a továbbiakban: TAJ számát igazoló okmány) igazolja. Az önkéntes 

védelmi tartalékos és az önkéntes műveleti tartalékos az MH katonai igazgatási és központi 

okmánykezelő szerve által kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a TAJ 

számát igazoló okmányával igazolja igényjogosultságát.” 

4. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hozzátartozói jogon igényjogosult igényjogosultságát a hozzátartozójának munkáltatója, 

nyugdíjas, szolgálati járandóságban részesülő, „Hősi halottá” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” 

nyilvánított elhunyt, az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált, valamint az 

állományból kivált személy esetén a hozzátartozó volt munkáltatója, annak jogutódja, az MH katonai 

igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vagy a HM társadalmi kapcsolatok koordinálásáért 

felelős szerve által kérelemre kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. §-ának (4) bekezdése alapján – TAJ 

számát igazoló okmányával igazolja. Az igazolást a kérelem benyújtásától számított harminc napon 

belül kell kiállítani. Ha az állományból kivált személy részére az igazolás az egészségügyi szolgáltatás 

igénybevételéig nem kerül kiállításra, a jogosultság igazolható a jogviszony megszüntetéséről szóló, 

egészségügyi okból kiválást tanúsító paranccsal, a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet vagy 

megbetegedést megállapító határozattal, valamint a „Hazáért Érdemjel”-ről szóló igazolással.” 

(2) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(2) A 2. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti személy igényjogosultságát a HM által kiállított 

igazolással igazolja. Az igazolást a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kell 

kiállítani.” 

(3) A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő igényjogosult házastársa vagy özvegye 

igazolása visszavonásig, az igényjogosult családtagjának igazolása 3 évig, egyéb esetekben az igazolás 

egy évig érvényes. A „Hősi halottá”, a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt 

igényjogosult biztosított közeli hozzátartozója igazolása visszavonásig érvényes. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált, valamint az állományból kivált személy, 

igényjogosult házastársa vagy özvegye igazolása visszavonásig, az igényjogosult biztosított közeli 

hozzátartozójának igazolása 3 évig érvényes. Az igényjogosult köteles a hozzátartozói 

igényjogosultság megszűnését eredményező változást annak bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül az igazolást kiállító szervnek bejelenteni. A bejelentést követően a kiállító szervnek az igazolást 

azonnal vissza kell vonnia.” 

5. § A Korm. rendelet 

a) 1. § a) pontjában a „Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” szöveg, 

b) 2. §-át megelőző alcím címében az „AZ MH HONVÉDKÓRHÁZ” szövegrész helyébe az „A MAGYAR 

HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT” szöveg, 

c) 2. § (1) bekezdésében az „Az MH Honvédkórház” szövegrész helyébe az „A Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)” szöveg, 

d) 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (2) bekezdés a) pontjában és 9. § (2) bekezdés a) pontjában az 

„az MH személyi állománya” szövegrész helyébe az „a honvédelmi szervezet személyi állománya” 

szöveg, 

e) 2. § (2) bekezdésében és Mellékletében az „MH Honvédkórház” szövegrészek helyébe az „MH EK” 

szöveg, 

f) 3. §-át megelőző alcím címében és 8. §-át megelőző alcím címében az „MH HONVÉDKÓRHÁZ” 

szövegrész helyébe az „MH EK” szöveg, 

g) 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében az „MH 

Honvédkórház” szövegrész helyébe az „MH EK” szöveg, 

h) 5. § (5) bekezdésében az „MH Honvédkórházat” szövegrész helyébe az „MH EK-t” szöveg, 

i) 7. §-át megelőző alcímben az „MH HONVÉDKÓRHÁZBAN” szövegrész helyébe az „MH EK-BAN” 

szöveg, 

j) 7. § (5) bekezdésében az „MH Honvédkórháznak” szövegrész helyébe az „MH EK-nak” szöveg, 

k) 8. §-át megelőző alcímben az „MH HONVÉDKÓRHÁZON” szövegrész helyébe az „MH EK-N” szöveg, 



l) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „MH Honvédkórháznál” szövegrész helyébe az „MH EK-nál” 

szöveg 

lép. 

6. § A Korm. rendelet Mellékletében az „A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő 

igényjogosult családtagjának igazolása a kiállítástól számított 3 évig, egyéb esetekben az igazolás a 

kiállítástól számított egy évig érvényes.” szövegrész helyébe az „Az igazolás az e rendeletben 

foglaltak alapján visszavonásig / 3 évig / 1 évig érvényes.” szöveg lép. 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

 


