
125/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az 
új Polgári Törvénykönyvr ıl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 

módosításáról 

Hatályosság: 2010.05.01 -  
 
A Kormány 
az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontjában, 
a 2. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (2) bekezdés r) pontjában, 
a 3. § – 4. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 28. §-ában és 83. § (2) bekezdés d) pontjában, 
a 5. § tekintetében a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés 
g) pontjában, 
az 6. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) 
bekezdés a) és b) pontjában, 
a 7. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 
247. § (1) bekezdés u) pontjában, 
a 8. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) 
bekezdésé a) pontjában, 
a 9. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (2) bekezdés c) és u) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket 
rendeli el: 

1. Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása 

1. § Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 
117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) Melléklete a Melléklet szerint 
módosul. 

2. A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatáskörérıl, 
valamint mőködési rendjérıl szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása 

2. § A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatáskörérıl, valamint 
mőködési rendjérıl szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a 
„személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]” szövegrész helyébe az „a 
személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója” szöveg lép. 

(2) Összeférhetetlenségi ok áll fenn, ha a TÁTB tagjának gazdasági érdekeltsége összefügg a gyógyszert, 
egészségügyi terméket gyártó vagy forgalmazó, illetıleg a gyógyászati ellátást nyújtó gazdasági vagy közhasznú 
társaság gazdasági érdekével. Ilyen érdekeltség különösen az, ha az érintett személy a gazdasági szervezetben 
tulajdonrésszel rendelkezik, e szervezetben igazgatótanácsi tag, felügyelı bizottsági tag, vagy vezetı 
tisztségviselı, illetıleg a gazdasági szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, továbbá ilyen 
személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], vagy ezektıl természetbeni juttatásban, támogatásban 
vagy más elınyben részesült. 



3. A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 227/2003. (XII. 13.) 
Korm. rendelet módosítása 

3. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 227/2003. (XII. 13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2.) 2. § (2) bekezdésében a „hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 
pont)” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója (a 
továbbiakban: hozzátartozó)” szöveg lép. 

(2) A külföldön történı gyógykezelés támogatásához szükséges javaslat megadását a külföldi gyógykezelésre 
jogosult személy, illetıleg hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], vagy a kezelı orvosa az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti esetben az országos intézet vezetıjénél, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az OSZMK 
fıigazgatójánál kezdeményezheti. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi gyógykezelésre jogosult személy 
egészségügyi dokumentációját. 

4. § Hatályát veszti az R.2. 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében és 7. § (2) 
bekezdésében a „[Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész. 

(2) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a szakmai bizottság 
döntésével nem ért egyet, annak felülvizsgálatát az Egészségügyi Tudományos Tanácstól (a továbbiakban: ETT) 
kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet az egészségügyi dokumentációval együtt kell az ETT részére benyújtani. A 
külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést az ETT a kérelem benyújtásától számított 60 napon 
belül hozza meg. 

4. § (1) A külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a külföldi 
gyógykezelésre vonatkozó szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát és 
költségbecslését közvetlenül is továbbíthatja az OEP-hez. 

(2) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, illetıleg más személy vagy szerv a kezelés költségét nem 
tudja vállalni, és rendelkezésre állnak az (1) bekezdésben meghatározott iratok, az OEP a külföldi 
gyógykezeléshez és az azzal kapcsolatos gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz a szükséges támogatást 
engedélyezheti. A támogatás mértékérıl a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 
685. § b) pont] kérelmére az eset összes körülményeit mérlegelve – figyelembe véve a rendelkezésre álló 
elıirányzat nagyságát – az OEP dönt. 

(2) Az OEP, illetve a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a 
zárójelentés másolatát az (1) bekezdés szerinti határidın belül megküldi a külföldi gyógykezelés indokoltságát 
megállapító szakmai bizottságának is, amely a hazatért beteget – a területileg és szakmailag illetékes intézet 
bevonásával – gondozásba veszi. 

4. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos 
szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása 

5. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos 
szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „szakmai kollégiumokról szóló 20/2004. (III. 31.) 
ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt szervezet” szövegrész helyébe a „szakmai 
kollégiumokról szóló jogszabályban meghatározott szervezet” szöveg, 

d) szakmai kollégium: az orvostudomány területén mőködı, a szakmai kollégiumokról szóló 20/2004. (III. 31.) 
ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt szervezet. 

b) 1. § (2) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 233. §-ának alkalmazásával” szövegrész helyébe a „Polgári 



Törvénykönyv harmadik személy javára szóló szerzıdés esetén irányadó rendelkezéseinek 
alkalmazásával” szöveg, 

(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a Magyar Köztársaság mindenkori éves 
költségvetési törvényében meghatározott elıirányzat terhére, a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges 
táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és 
a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 12. §-ának (3) 
bekezdése szerinti közleményben meghatározott betegségcsoport kezelésére szolgáló éves gyógyszer, valamint a 
gyógyászati segédeszköz-szükséglet ellátási feltételeinek, különösen az árak, mennyiségek, szállítási ütemezés 
kialakítása érdekében közbeszerzési eljárásokat folytat, és az eljárás(ok) nyertesével, nyerteseivel a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 233. §-ának alkalmazásával a külön 
jogszabály szerinti országos koordináló funkciót ellátó intézmény javára szállítási szerzıdéseket vagy szállítási 
keretmegállapodásokat köt. 

c) 3. § (1) bekezdésében a „közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. §-ának b) pontja]” szövegrész 
helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának” szöveg 

3. § (1) A Kbt. 10. §-ában foglaltakon kívül összeférhetetlenségi ok, ha az eljárást elıkészítı, az ajánlatkérı 
képviseletét ellátó személynek vagy közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. §-ának b) pontja]  – ideértve az 
élettársat is – a lehetséges vagy tényleges ajánlattevık bármelyikével közös gazdasági érdekeltsége van, vagy a 
lehetséges vagy tényleges ajánlattevıktıl pénzbeni –, természetbeni juttatásban, illetve támogatásban részesült. 
Az összeférhetetlenséget a közbeszerzési eljárást megelızı két évre visszamenıleg kell vizsgálni. 
lép. 

5. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl szóló 
142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása 

6. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl szóló 
142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében a „Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet” szövegrész 
helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás)” szöveg, 

3. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, 
forgalmazása, raktározása, tartása, átadása, használata, megsemmisíttetése, valamint a velük kapcsolatos kutatás, 
oktatás, továbbá a külön jogszabály szerint engedélyköteles kábítószerek és pszichotróp anyagok elıállítására 
alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos kutatás, oktatás – a (2)–(4) bekezdésekben 
foglaltak, valamint az eseti kutatás kivételével – kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható. 
Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat. A gyógyászati és a 
nemgyógyászati célú tevékenységekre külön tevékenységi engedélyt kell kiadni. 

b) 3. § (4) és (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdés a), c) és g) 
pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 14. § (6) 
bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében és 26. 
§ (1) bekezdés a) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás” 
szöveg, 

(4) A díszítımák, illetve a kannabisz növény exportját, importját, illetve transzferét végzı, továbbá a 
tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végzı 
gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén köteles a tevékenységet – annak megkezdése elıtt 
huszonkét munkanappal – a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a felelıs személy 
megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni 
vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát. 
(5) Az EEKH a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vétel tényérıl tíz 
munkanapon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki, amelyrıl a rendırséget tájékoztatja. 



A hatósági bizonyítvány birtokosa a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, illetve 
a tevékenység megszüntetésérıl az EEKH-t öt munkanapon belül, írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vett 
gazdálkodó szervezet az általa végzett tevékenység mennyiségi adatairól évente – összesített formában – 
tájékoztatja az EEKH-t. A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag ópiátok kinyerésére tevékenységi 
engedéllyel rendelkezı engedélyesnek adhatók át a 6. számú melléklet szerinti megrendelılap kíséretében, vagy 
kérelmezni kell az EEKH-tól a rendırség felügyelete melletti megsemmisítést. 
 

7. § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) ha a kérelmezı gazdálkodó szervezet: megnevezését, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, adószámát, 
 

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a gazdálkodó szervezet jegyzésére vagy képviseletre jogosult tagjának és a kábítószer felelıs, valamint 

helyettese ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közremőködés során ellenjegyzett 
aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másolatát, 

c) ha a kérelmezı nem gazdasági társaságként mőködı gazdálkodó szervezet, a bírósági nyilvántartásba 
történı bejegyzés számát, költségvetési szerv esetén törzskönyvi számát, 
g) a gazdálkodó szervezet üzemének, illetve érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet 
végzı szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzát, amelyen fel kell tüntetni az 
alkalmazott (telepített) mechanikai vagy elektronikus, illetve mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai 
berendezéseket és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá mellékelni kell az ırzési és nyilvántartási rend 
leírását és biztonsági rendszer esetén a mőködıképességet igazoló szakvéleményt, 
 
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a (2) bekezdés b), illetve f) pontjában felsorolt adatokat nem igazolja, az EEKH a 
kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról jogszabállyal rendszeresített 
nyilvántartást vezetı hatósághoz. 
 
(3) A gazdálkodó szervezet 7. § (2) bekezdése szerinti üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve 
kutatási tevékenységet végzı szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzában 
bekövetkezett változása, illetve új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, a kábítószer felelıs vagy 
helyettese személyében bekövetkezett változás, valamint a rendészeti szempontból elıírt biztonsági, 
biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása esetén a gazdálkodó szervezetnek az engedély 
módosítását kérnie kell. 
 
11. § (1) Az ipari mák termesztetésére irányuló, a külön jogszabály szerint meghatározott eseti termesztetési 
engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdés szerinti hatályos 
tevékenységi engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezet nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem 
benyújtásának évét követı évre vonatkozóan az ipari mák termesztésre szánt terület nagyságát, a mákfajtát és a 
maximálisan kinyerendı alkaloid mennyiséget. 
 
(6) Nem tekintendı engedélyköteles exportnak, importnak vagy transzfernek a K2, illetve a P2, a P3 vagy a P4 
jegyzéken szereplı anyag olyan korlátozott mennyiségő – nemzetközi vonalakon közlekedı hajón, repülıgépen, 
vonaton, vagy nemzetközi autóbuszjáraton történı – szállítása, amelyre útközben elsısegélynyújtás miatt vagy 
egyéb sürgıs esetben szükség lehet. E kábítószer és pszichotróp anyag megrendelése, tárolásának, 
felhasználásának ellenırzése és nyilvántartása a személyszállítást végzı gazdálkodó szervezet üzemorvosának, 
vagy más, a gazdálkodó szervezettel szerzıdésben álló orvosnak, mint egészségügyi szolgáltatónak a 
felelıssége. 
 
(2) Az engedélyes gazdálkodó szervezet kábítószert vagy pszichotróp anyagot csak olyan állatgyógyászati 
készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának, illetve állatgyógyászati intézménynek értékesíthet vagy adhat 
át, amely rendelkezik a 3. § (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvánnyal. 
 
(4) A kábítószerek és pszichotróp anyagok megsemmisítésének tényét tételes jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A 
jegyzıkönyv egy-egy példányát az EEKH-nak, a rendırségnek, valamint az ÁNTSZ regionális intézetének, 
illetve állatgyógyászati készítmények esetén az MgSzH területi szervének kell megküldeni, egy példányát pedig 
a selejtezési jegyzıkönyvekkel és az összesítı jegyzék egy példányával együtt a gazdálkodó szervezet 
bizonylatként köteles megırizni. 
 

(2) A határozatban rendelkezni kell a felhasználás módjáról, és meg kell jelölni a felhasználó intézményt 
(térítésmentes átadás esetén) vagy az értékesítésre kijelölt gazdálkodó szervezetet (visszterhes átadás esetén). 
 



26. § (1) Az e jogszabály szerinti engedélyesnek az 1. számú mellékletben szereplı anyagokkal folytatható 
tevékenységével kapcsolatos hatósági ellenırzést a következı hatóság folytatja le: 
a) valamennyi engedélyes, illetve nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet vonatkozásában a hatósági 
ellenırzést az EEKH, valamint a rendırség, mint rendészeti hatóság végez, 
 

c) 7. § (4) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetnél” szövegrészek helyébe a 
„vállalkozásnál” szöveg, 

(4) Kábítószer-felelısnek a gazdálkodó szervezetnél fıállásban alkalmazott, kábítószer-felelıs helyettesének a 
gazdálkodó szervezetnél fıállásban vagy szerzıdéssel alkalmazott személyt lehet kijelölni. 

d) 9. § (3) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetnek” szövegrész helyébe „vállalkozásnak” 
szöveg, 

(3) A gazdálkodó szervezet 7. § (2) bekezdése szerinti üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve 
kutatási tevékenységet végzı szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzában 
bekövetkezett változása, illetve új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, a kábítószer felelıs vagy 
helyettese személyében bekövetkezett változás, valamint a rendészeti szempontból elıírt biztonsági, 
biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása esetén a gazdálkodó szervezetnek az engedély 
módosítását kérnie kell. 

e) 14. § (6) bekezdésében a „gazdálkodó szervezettel” szöveg helyébe a „vállalkozással” 
szöveg, 

(6) Nem tekintendı engedélyköteles exportnak, importnak vagy transzfernek a K2, illetve a P2, a P3 vagy a P4 
jegyzéken szereplı anyag olyan korlátozott mennyiségő – nemzetközi vonalakon közlekedı hajón, repülıgépen, 
vonaton, vagy nemzetközi autóbuszjáraton történı – szállítása, amelyre útközben elsısegélynyújtás miatt vagy 
egyéb sürgıs esetben szükség lehet. E kábítószer és pszichotróp anyag megrendelése, tárolásának, 
felhasználásának ellenırzése és nyilvántartása a személyszállítást végzı gazdálkodó szervezet üzemorvosának, 
vagy más, a gazdálkodó szervezettel szerzıdésben álló orvosnak, mint egészségügyi szolgáltatónak a 
felelıssége. 

f) 26. § (5) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetek” szövegrész helyébe a „vállalkozások” 
szöveg 

(5) Az EEKH az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezetek felett az 
engedélyezett tevékenységek tekintetében ellenırzési feladatokat gyakorol, szükség esetén beszerzi az ÁNTSZ 
regionális intézete, illetve az MgSzH területi szerve és az OGYI véleményét. 
lép. 

6. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülı 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történı alkalmazásra 

szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata 
engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása 

7. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülı 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történı alkalmazásra 
szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési 
eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.3.) 7. § l) 
pontjában a „korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen személyen is végzik” 
szövegrész helyébe a „kiskorú vagy olyan személyen is végzik, aki cselekvıképességében 



bármely ügycsoport tekintetében korlátozott, valamint akinek belátási képessége átmenetileg 
hiányzik” szöveg lép. 

7. § Az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásában állást foglal a kutatási engedély iránti kérelemben 
megjelölt kutatás jellegének megfelelıen 

a) a kutatás indokoltságáról, tudományos megalapozottságáról, 
b) a kutatás etikai megfelelıségérıl, illetve meg nem felelésérıl, 
c) arról, hogy a kutatási terv alapján a résztvevık mindegyike megkapja-e az egészségi állapota által indokolt 

egészségügyi ellátást, 
d) a várható elınyök és kockázatok elızetes becslésének megfelelıségérıl, a résztvevıket fenyegetı 

kockázatok és a kutatás várható eredményének arányosságáról, 
e) a kutatás vezetıjének szakmai alkalmasságáról, 
f) az írásos tájékoztató megfelelıségérıl, teljeskörőségérıl, 
g) a beleegyezı nyilatkozat megfelelıségérıl, 
h) az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságáról, 
i) a kutatásban résztvevık számára fizetendı költségtérítés megfelelıségérıl, 
j) a kutatásban résztvevık toborzásának és beválasztásának módjáról és feltételeirıl, a toborzás 

szükségességének indokolásáról, a felhívás tervezett szövegérıl, illetve mindezek megfelelıségérıl, 
k) a kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozási módszerének megfelelıségérıl, 
l) ha a kutatást állapotos, szabadságában korlátozott (Eütv. 161. §), korlátozottan cselekvıképes vagy 

cselekvıképtelen személyen is végzik, ezek bevonásának indokoltságáról és érdekeik védelmének 
megfelelıségérıl, 

m) a kutatás vezetıjének és a kutatásban közremőködık díjazásának megfelelıségérıl, 
n) arról, hogy a várható kockázatot a várható terápiás elıny meghaladja-e. 

(2) Az R.3. 24. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) A cselekvıképességében bármely ügycsoport tekintetében korlátozott személy vagy az 
olyan személy, akinek a belátási képessége átmenetileg hiányzik, továbbá a kiskorú 
bevonásával tervezett klinikai vizsgálat esetében az etikai bizottság szakhatósági 
állásfoglalásának kialakítása során megvizsgálja, hogy az Eütv. 159. § (4) és (5) 
bekezdésében elıírtak maradéktalanul megvalósulnak-e azzal, hogy olyan személy esetében, 
aki cselekvıképességében bármely ügycsoport tekintetében korlátozott vagy belátási 
képessége átmenetileg hiányzik, a kérdéses betegségnek és az érintett betegcsoportnak 
megfelelı szakvizsgával rendelkezı, kiskorúakon végzett klinikai vizsgálat esetében pedig 
csecsemı- és gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkezı szakértıt, továbbá szükség esetén 
pedagógust vagy pszichiátert vesz igénybe.” 
(3) Kiskorú cselekvıképtelen vagy korlátozottan cselekvıképes személy bevonásával tervezett klinikai vizsgálat 
esetében az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásának kialakítása során megvizsgálja, hogy az Eütv. 159. § 
(4) és (5) bekezdésében elıírtak maradéktalanul megvalósulnak-e, azzal, hogy cselekvıképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alá helyezett, illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 17. § (1) 
bekezdése szerinti cselekvıképtelen nagykorúak esetében a kérdéses betegségnek és az érintett betegcsoportnak 
megfelelı szakvizsgával rendelkezı, kiskorúakon végzett klinikai vizsgálat esetében pedig csecsemı- és 
gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkezı szakértıt, továbbá szükség esetén pedagógust vagy pszichiátert vesz 
igénybe. 

(3) Az R.3. 33. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(5) A cselekvıképességében bármely ügycsoport tekintetében korlátozott személy vagy az 
olyan személy, akinek a belátási képessége átmenetileg hiányzik, továbbá a kiskorú 
bevonásával tervezett klinikai vizsgálat esetében a szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának 
kialakítása során megvizsgálja, hogy az Eütv. 159. § (4) és (5) bekezdésében elıírtak 
maradéktalanul megvalósulnak-e azzal, hogy olyan személy esetében, aki 
cselekvıképességében bármely ügycsoport tekintetében korlátozott vagy belátási képessége 



átmenetileg hiányzik, a kérdéses betegségnek és az érintett betegcsoportnak megfelelı 
szakvizsgával rendelkezı, kiskorúakon végzett klinikai vizsgálat esetében pedig csecsemı- és 
gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkezı szakértıt, továbbá szükség esetén pedagógust 
vagy pszichiátert vesz igénybe.” 

(5) Kiskorú cselekvıképtelen vagy korlátozottan cselekvıképes személy bevonásával tervezett klinikai vizsgálat 
esetében a szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának kialakítása során megvizsgálja hogy az Eütv. 159. § (4)–
(5) bekezdésében elıírtak maradéktalanul megvalósulnak-e, azzal, hogy cselekvıképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alá helyezett, illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 17. § (1) 
bekezdése szerinti cselekvıképtelen nagykorúak esetében a kérdéses betegségnek és az érintett betegcsoportnak 
megfelelı szakvizsgával rendelkezı, kiskorúakon végzett klinikai vizsgálat esetében pedig csecsemı- és 
gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkezı szakértıt, továbbá szükség esetén pedagógust vagy pszichiátert vesz 
igénybe. 

7. A háziorvosi mőködtetési jog megszerzésérıl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi 
tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mőködtetési jog megszerzésének 
hitelfeltételeirıl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása és az egyes, az 

egészségüggyel összefüggı kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezése 

8. § Hatályát veszti a háziorvosi mőködtetési jog megszerzésérıl és visszavonásáról, valamint 
a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mőködtetési jog 
megszerzésének hitelfeltételeirıl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) 
bekezdésében a „[Ptk. 226. § (1) bekezdés]” szövegrész. 

(3) Az e rendelet hatálybalépése napját követıen gazdálkodó szervezettel vagy magánorvossal az Öotv. 1. §-a (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott önálló orvosi tevékenységre kötött szerzıdés esetén a szerzıdés 
legrövidebb idıtartama 5 év [Ptk. 226. § (1) bekezdés]. 

9. § Hatályát veszti az egyes, az egészségüggyel összefüggı kormányrendeletek 
módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. 

 

8. Záró rendelkezések 

10. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2010. május 1-jén lép hatályba. 

(2) A 2–4. §, az 5. § c) pontja és a 6. § 2011. január 1-jén lép hatályba. 

11. § (1) Az 1. §, az 5. § a) és b) pontja, a 7–9. §, a melléklet, valamint e bekezdés 2010. 
május 2-án hatályát veszti. 

(2) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti. 

Bajnai Gordon s. k., 
miniszterelnök 

 
 
 



Melléklet a 125/2010. (IV. 21.) Korm. rendelethez 

1. Az R.1. Mellékletének 2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„2. A közjegyzı nyilatkozata arról, hogy az érintett személy bemutatta egy pszichiáter 
szakorvos egy hónapnál nem régebbi szakvéleményét arról, hogy az érintett személy 
egészségügyi ellátással összefüggı jogok gyakorlása szempontjából cselekvıképes és belátási 
képessége teljesen ép.*” 
 
2. Az R.1. Mellékletének 4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4. Az érintett személy 
– nem járul hozzá, hogy késıbbi esetleges ügyei viteléhez szükséges belátási képességének 
átmeneti hiánya vagy az egészségügyi ellátással összefüggı jogok gyakorlása tekintetében 
cselekvıképességet korlátozó gondnokság alá helyezése esetén más személy további 
ellátásokat visszautasítson, vagy 
– hozzájárul ahhoz, hogy késıbbi esetleges ügyei viteléhez szükséges belátási képességének 
átmeneti hiánya vagy az egészségügyi ellátással összefüggı jogok gyakorlása tekintetében 
cselekvıképességet korlátozó gondnokság alá helyezése esetén ............ (személyazonosító 
adatok) helyette további ellátásokat visszautasítson, vagy teljes körben gyakorolja az ellátás 
visszautasításának jogát.” 
 
 

 


