
4/2010. (VIII. 12.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével 
összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

Hatályosság: 2010.08.17 -  
 
 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) 
bekezdés a)–b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) 
pontjában, 
a 3. § és az 5. § d) pontja tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában, 
a 4. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában, 
az 5. § e) pontja tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában, 
az 5. § f) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában, 
az 5. § g) pontja tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § b) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 

1. Módosuló rendelkezések 

1. § (1) A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegő 
szolgáltatásokért fizetendı díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 1. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„1. § E rendelet hatálya kiterjed a nemzeti erıforrás miniszternél,  



az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál, illetve az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár központi és területi szerveinél (a továbbiakban együtt: intézmény) 
az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegő szolgáltatást (a 
továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményezı magánszemélyekre, jogi 
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre (a továbbiakban együtt: 
díjfizetésre kötelezett).” 
1. § E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi miniszternél, az Egészségbiztosítási 
Felügyeletnél,  
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál, illetve az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár központi és területi szerveinél (a továbbiakban együtt: intézmény) 
e rendelet 1. számú melléklete szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegő 
szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményezı 
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre (a 
továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett). 

(2) Az R1. 3. számú mellékletében az „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a 
„Nemzeti Erıforrás Minisztérium” szöveg lép. 

2. § (1) A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 
ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendı díjakról szóló 21/2007. (V. 
8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában az „az Egészségbiztosítási Felügyelet (a 
továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe az „az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (a 
továbbiakban: OTH)” szöveg lép. 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkezı szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett), ha kérelmükre 
az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) e rendelet 1. számú 
mellékletében szereplı igazgatási jellegő szolgáltatást végez. 

(2) Az R2. 2. § (2) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrészek helyébe az „az OTH” 
szöveg, 2. § (3) bekezdésében a „Felügyelet” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg lép. 

2. § (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben 
meghatározott mértékő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni. 

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményezı fél az eljárás megindításakor 
köteles a Felügyelet 2. számú mellékletben feltüntetett számlájára postai befizetéssel vagy 
átutalással megfizetni, illetve a Felügyelet házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a 
kérelem benyújtásakor igazolni kell. 

(3) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó Felügyelet bevétele. 
 

(3) Az R2. 3. § (2)–(3) bekezdésében 
a) az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 
b) az „a Felügyeletet” szövegrész helyébe az „az OTH-t” szöveg 
lép. 
 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 
hatálybalépését követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 
a) 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség keletkezése, 



b) 31. §-a (1) bekezdésének elsı mondatában, illetve a 31. § (2) és (4)–(7) bekezdéseiben 
foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása, 

c) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése, 
d) 86. §-ában foglaltakat az elévülés 

tekintetében értelemszerően kell alkalmazni azzal, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett 
a Felügyeletet, illeték helyett díjat kell érteni. 

(3) Ha a díjat egyáltalán nem vagy nem szabályszerő idıben, módon vagy mértékben 
fizették meg, az Itv. 73/A. §-a (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 82. §-ában foglaltaknak 
megfelelıen kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat, lelet 
helyett jegyzıkönyvet, illetékhivatal helyett a Felügyeletet kell érteni. 

(4) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, 
költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl 
szóló hatályos jogszabályi elıírásokat kell alkalmazni. 
(5) Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedésére jogosult gazdálkodó szervezetek felsorolását, 
bankszámlaszámát a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

(4) Az R2. 2. számú mellékletében az 

„ 
 

Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000 

” 
szövegrész helyébe az 
“ 

Országos Tisztifıorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000 

 
 
” 
szöveg lép. 

2. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez 

 
 
Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000 
 

3. § (1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minısítésének 
szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § d) pontja 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

(E rendelet hatálya kiterjed) 
„d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére (a továbbiakban: OEP),” 
 
d) az Egészségbiztosítási Felügyeletre (a továbbiakban: Felügyelet), 

(2) Az R3. 2. § b) pontjában az „[az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a 
továbbiakban: OEP)]” szövegrész helyébe az „(OEP)” szöveg lép. 



b) gyógyszertörzs: az a) pont szerinti gyógyszerek befogadásáról szóló elsı fokú döntést hozó 
szerv [az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)] által 
honlapján közzétett, valamennyi gyógyszer teljes körét és az azok adataiban bekövetkezett 
változásokat folyamatosan követı adatbázis; 

(3) Az R3. 

a) 3. § (1) bekezdésében,  

3. § (1) A Gyftv. 45. §-ának (1) bekezdése szerinti szoftvert a Felügyelet minısíti.  

5. § (5) bekezdésében,  

(5) Ha a kérelmezı a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a 
Felügyelet a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az 
adatokról nyilvántartást vezetı bírósághoz. 

6. § (2) bekezdésében,  

(2) A vizsgálat során a Felügyelet ellenırzi az e rendeletben elıírt dokumentáció és 
nyilatkozatok meglétét, valamint ezek valóságtartalmát. 

6. § (3) bekezdés b) pontjában  

b) legalább öt véletlenszerően kiválasztott, a minısítést kérelmezı számára nem 
megismerhetı, a Felügyelet által kezelt vizsgálati protokoll szerint folyamatosan változó 
gyógyszer rendelési folyamatának és a szoftver által adott végeredménynek az ellenırzésére, 

és 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat „39–41” sorában  

39–41 a Felügyelet által minısítéskor adott szám 3 020 020 

az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg, 

b) 3. § (2) és (4) bekezdésében,  

(2) A Felügyelet a minısítési eljárás során azt a szoftvert minısíti megfelelınek, amely 
eleget tesz az e rendelet 4–5. §-ában foglalt követelményeknek, továbbá elısegíti az orvos 
munkáját a Gyftv. 8. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének teljesítésében. 

 (4) A Felügyelet integrált informatikai rendszerek gyógyszer-rendelését támogató modulját 
is minısíti. Ez esetben a minısítés tényét igazoló határozatnak egyértelmően tartalmaznia 
kell, hogy a minısítés mely modulra vonatkozik. 

6. § (4) bekezdésében  

(4) A Felügyelet a minısített szoftver engedélyét visszavonja, ha a szoftver nem felel meg az 
engedélyezéshez szükséges feltételeknek. 

és 1. számú melléklet 2. pont j) alpontjában  



j) A Felügyelet által a szoftver minısítésekor adott 3 számjegybıl álló szám. 

az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg, 

c) 5. § (1) bekezdésében az „a Felügyelethez” szövegrész helyébe az „az OEP-hez” szöveg 

lép. 
5. § (1) A szoftver minısítése iránti eljárás kérelemre indul. A szoftver minısítése iránti 
kérelmet a szoftver szerzıi vagy felhasználási jogaival rendelkezı szervezet nyújtja be a 
Felügyelethez. 

(4) Az R3. 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következı rendelkezés lép: 

„Az OEP a szoftvert mőködés közben is ellenırzi. Az OEP kérésére a szoftver minısítését 
kérelmezı köteles az általa használt hardver- és szoftverkörnyezethez való hozzáférést az 
OEP részére biztosítani. A szoftver mőködésének ellenırzése kiterjed:” 
[a) a funkcionalitás vizsgálatára, vagyis arra, hogy a szoftver képes-e átlagos felhasználói 
ismereteket feltételezve a jogszabályban elıírt gyógyszerrendelési célok hatékony 
támogatására, 
b) legalább öt véletlenszerően kiválasztott, a minısítést kérelmezı számára nem 
megismerhetı, az OEP által kezelt vizsgálati protokoll szerint folyamatosan változó gyógyszer 
rendelési folyamatának és a szoftver által adott végeredménynek az ellenırzésére, 
c) nyomtatott vény alaki, formai, tartalmi ellenırzésére.] 

(3) A Felügyelet a szoftvert mőködés közben is ellenırzi. A Felügyelet kérésére a szoftver 
minısítését kérelmezı köteles az általa használt hardver- és szoftverkörnyezethez való 
hozzáférést a Felügyelet részére biztosítani. A szoftver mőködésének ellenırzése kiterjed: 

a) a funkcionalitás vizsgálatára, vagyis arra, hogy a szoftver képes-e átlagos felhasználói 
ismereteket feltételezve a jogszabályban elıírt gyógyszerrendelési célok hatékony 
támogatására, 

b) legalább öt véletlenszerően kiválasztott, a minısítést kérelmezı számára nem 
megismerhetı, a Felügyelet által kezelt vizsgálati protokoll szerint folyamatosan változó 
gyógyszer rendelési folyamatának és a szoftver által adott végeredménynek az ellenırzésére, 
c) nyomtatott vény alaki, formai, tartalmi ellenırzésére. 

4. § Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 
ismertetésére, az ismertetıi tevékenységet végzı személyek nyilvántartására, és a 
gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 

a) 8. § (3) bekezdésében az „az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)” 
szövegrész helyébe az „az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szöveg, 

(3) Az (1)–(2) bekezdésben említett jogviszonyt tanúsító és az ismertetıi tevékenység 
végzésére jogosító ismertetı igazolványt az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: 
Felügyelet) állítja ki. 

b) 8. § (4) bekezdés b) pontjában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OTH” szöveg, 

b) a Felügyelet nyilvántartásba vételi számát, és 



c) 8. § (5)–(6) bekezdésében  

(5) Az ismertetési tevékenységet folytató a Gyftv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott 
adatokat a jogviszony keletkezését követı öt munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenti. Az 
ismertetési tevékenységet folytató a jogviszony megszőnése esetén öt munkanapon belül a 
megszőnést bejelenti a Felügyeletnek és az ismertetı igazolványt visszaszolgáltatja. 
(6) Az ismertetési tevékenységet folytató a Gyftv. 36. § (4) bekezdésében meghatározott 
fizetési kötelezettségének teljesítését igazoló okmányt a befizetéstıl számított öt munkanapon 
belül a Felügyeletnek megküldi. 

és 10. § (3) bekezdésében az „a Felügyeletnek” szövegrészek helyébe az „az OTH-nak” 
szöveg 

(3) Az ismertetési tevékenységet folytató a jegyzıkönyvek egy-egy példányát – 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszer, illetve társadalombiztosítási 
támogatással rendelhetı gyógyászati segédeszköz esetén – negyedévente megküldi a 
Felügyeletnek. 
 
lép. 

2. Hatályukat vesztı rendelkezések 

5. § Hatályát veszti 

a) az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázatában az 

 

Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000 

 

sor, 

b) 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 21. § (2) és (5) 
bekezdése, 

(2) Az ügyfél a fellebbezés benyújtásakor jogorvoslati díjat fizet postai befizetéssel vagy 
átutalással az Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00290249-00000000 számú elıirányzat-felhasználási keretszámlájára, melynek összege: 

a) egyszerősített eljárásrend esetén 
aa) gyógyszer esetén 200 000 Ft, 
ab) tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta 

Győjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplı gyógyszer esetén 20 000 Ft, 
b) normál eljárásrend esetén 1 000 000 Ft. 

 (5) A jogorvoslati eljárásban fizetett valamennyi díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a 
felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben, vagy egészben jogszabálysértınek 
bizonyult. 



c) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, 
támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. § (4)–(6) bekezdése és 10/C. § (3) bekezdése, 

(4) A kérelmezı a fellebbezés benyújtásakor jogorvoslati díjat fizet postai befizetéssel vagy 
átutalással az Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00290249-00000000 számú elıirányzat-felhasználási keretszámlájára, melynek összege: 

a) a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) és bh) pontja szerinti kérelem esetében 6 000 Ft; 
b) a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont ba) és bf) alpontja szerinti kérelem esetében 180 000 Ft; 
c) a Gtv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa), ab) alpontja és b) pont bc) alpontja szerinti kérelem 

esetében 420 000 Ft. 
(5) A jogorvoslati eljárásban fizetett valamennyi díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a 

felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértınek 
bizonyult. 
(6) Ha a jogorvoslati eljárásban az Egészségbizosítási Felügyelet az OEP részben vagy 
egészben jogszabálysértı határozatát a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok 
nélkül megsemmisíti, és az elsı fokon eljáró szervet új eljárás lefolytatására utasítja, akkor az 
az új eljárást külön díj befizetése nélkül köteles lefolytatni. 
 
(3) A forgalomba hozó a fellebbezési kérelem benyújtásakor jogorvoslati díjat fizet postai 
befizetéssel vagy átutalással az Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-00290249-00000000 számú elıirányzat-felhasználási keretszámlájára, 
melynek összege 100 000 forint. 
 
d) a társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyszerekrıl és a támogatás összegérıl 
szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a 
gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, 
támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyszerrendeléshez használandó 
számítógépes program minısítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 
módosításáról szóló 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 5. § (5) bekezdése, 
 
(5) Az r. e rendelet hatálybalépését megelızı napon hatályos rendelkezései alapján már 
minısített szoftver 2009. július 1-jétıl akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzıi vagy 
felhasználási jogaival rendelkezı szervezet az e rendelet szerinti módosítások kapcsán 
szükséges szoftvermódosítás teljesítésérıl 2009. június 30-áig nyilatkozatot nyújt be az 
Egészségbiztosítási Felügyelethez. 
 
e) az egyes fıbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai 
egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet 4. § 
(2) bekezdés d) pontja, 
 

4. § (1) A tervezet és a háttéranyag társadalmi-szakmai egyeztetésére azoknak az OEP 
honlapján való közzétételétıl számított 45 nap áll rendelkezésre. 

(2) A fıigazgató a tervezetnek és a háttéranyagnak az OEP honlapján történı közzétételével 
egyidejőleg a társadalmi-szakmai egyeztetés keretében fennálló véleményezési lehetıségrıl – 
az (1) bekezdésben megállapított határidı megjelölésével és a (4) bekezdés szerinti felhívással 
együtt – írásban értesíti 

a) az érintett szakmai kollégiumot (kollégiumokat), 



b) az Országos Tisztifıorvosi Hivatalt, 
c) az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetet, 

 
d) az Egészségbiztosítási Felügyeletet, 
 
f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 54/2009. (XII. 30.) EüM 
rendelet 1. § a) pontja és 2. § a) pontja, és 
 

1. § E rendeletet kell alkalmazni 
 a) az Egészségbiztosítási Felügyeletnek, 
 b) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak, 
 c) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, 
 d) az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. §-a hatálya alá tartozó hatósági ellenırzésére. 
 
 2. § Ha a hatósági ellenırzés során megállapítást nyer, hogy a következı 

jogszabályhelyeket olyan módon sértették meg, hogy a jogsértés az életet, a testi épséget 
közvetlenül veszélyezteti, és a veszélyeztetı állapot más alkalmas eszközzel nem hárítható el, 
a Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell eljárni a következı jogkövetkezmények 
alkalmazásakor: 

 a) az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 6. §-a, 7. §-a, 77. §-a, 78. § (1) 
bekezdése, 131–133. §-a, valamint a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény 20. §-a megsértése esetén az egészségbiztosítás hatósági 
felügyeletérıl szóló 2006. évi CXVI. törvény 11. § (2) bekezdés a) és c)–e) pontja szerinti 
jogkövetkezmény, 

 b) az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 4. § (1) 
bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 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.) 28. § (4) bekezdése, továbbá a helyes laboratóriumi 
gyakorlat alkalmazásáról és ellenırzésérıl szóló 9/2001. (III. 30.) EüM–FVM együttes 
rendelet 3. § (1) és (3) bekezdése megsértése esetén az R. 29. §-a vagy a Gytv. 20. § (3) 
bekezdés a)–c) és e) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti jogkövetkezmény, 

 c) 
 d) az orvostechnikai eszközökrıl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 5. § (1) és (2) 

bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. §-a, 15. § (2) és (3) bekezdése, 17. § 
(1) bekezdése, 21. §-a megsértése esetén a rendelet 22. és 23. §-a szerinti jogkövetkezmény, 

 e) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrıl szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM 
rendelet 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 7. § (1) és (5) bekezdése, 11. §-a 
megsértése esetén a rendelet 12. és 13. §-a szerinti jogkövetkezmény, 

 f) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény 44. § (1) és (5) bekezdése 
megsértése esetén a törvény 44/A. § (7)–(9) bekezdése szerinti jogkövetkezmény. 
 
 



g) a gyógyító-megelızı eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák 
egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadásához kapcsolódó eljárás során 
alkalmazandó szakmai szempontrendszerrıl és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a 
befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
28/2010. (V. 12.) EüM rendelet 
 
ga) 2. § (1) bekezdésében az „elsıfokú, valamint jogorvoslati” szövegrész, 
2. § (1) A Korm. rendeletben meghatározott elsıfokú, valamint jogorvoslati eljárásokért a 
kérelmezı az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) 
köteles fizetni. 
 
gb) 3. § (1)–(2) bekezdésében az „elsıfokú” szövegrész, 

3. § (1) Új eszközt nem igénylı új orvosi eljárás befogadására irányuló kérelem esetén az 
elsıfokú eljárás díjának összege 550 000 Ft. 
 (2) Új eszközt igénylı új orvosi eljárás, valamint korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás 
új indikációban való alkalmazásának befogadására irányuló kérelem esetén az elsıfokú eljárás 
díjának összege 750 000 Ft. 
 
gc) 4. §-a, 

4. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti kérelem esetén a jogorvoslati eljárás díjának összege 
330 000 Ft. 
 (2) A 3. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén a jogorvoslati eljárás díjának összege 450 
000 Ft. 
 
gd) 5. § b) pontja. 
b) a jogorvoslati eljárásban megfizetett díj visszatérítése tekintetében az Itv. 32. § (1) 
bekezdésében, 
 

3. Záró rendelkezések 
 
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyes egészségügyi és 
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 
hatálybalépésének napján lép hatályba. 
 
(2) Az 1–4. §, valamint az 5. § a) és d)–f) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti 
idıpontban lép hatályba. 
 
(3) Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti idıpontot követı napon hatályát 
veszti. 
 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 

 
 
 
 


