
225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 

 
Hatályosság: 2010.08.17 -  

 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) 
bekezdés c) pontjában, 
a 3. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló 2001. évi C. 
törvény 67. § (1) bekezdésében, 
a 4. § és a 10. § (1) bekezdés f) pont elsı fordulata tekintetében az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, 
az 5. §, a 8. § (2) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés f) pont második fordulata tekintetében a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 
a 6. § és a 9. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében, 
a 7. § és a 10. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában, 
a 8. § (1) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló 
2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, az egészségügyrıl szóló 
1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában, a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § 
a) pontjában, 
a 10. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában, 
a 10. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában, 
a 10. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 
2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés h) pontjában, 
a 10. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérıl szóló 
2006. évi CXVI. törvény 21. § (3) bekezdésében, 
a 10. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében 
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § 
a) pontjában, 
a 10. § (1) bekezdés h) és i) pontja tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva 
a Kormány a következıket rendeli el: 
 



1. Módosuló rendelkezések 
 

1. §  
(1) A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott 
bírság pénzügyi teljesítésének feltételeirıl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)  

2. § (1) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyeletnek (a továbbiakban: 
Felügyelet)” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifıorvosi Hivatalnak (a továbbiakban: 
OTH)” szöveg lép. 
2. § (1) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban eljáró 
hatóság által a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.) 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírságot az 
Egészségbiztosítási Felügyeletnek (a továbbiakban: Felügyelet) a Magyar Államkincstárnál 
vezetett számlájára kell megfizetni a (2) bekezdésben megjelölt idıpontig. 
(2) Az R1.  

2. § (3) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az OTH” szöveg lép. 
(3) A bírság megfizetésére a Felügyelet a teljesítési határidı lejárta elıtt benyújtott kérelemre 
egy alkalommal legfeljebb harminc nap fizetési halasztást, illetve a kiszabott bírság 
összegétıl függıen legfeljebb egy évre – negyedéves vagy havi teljesítéssel – részletfizetést 
engedélyezhet. 
(3) Az R1.  

2. § (4) bekezdésében,  
(4) A Felügyelet által kiszabott bírságot banki átutalással kell megfizetni. Az átutalási 
megbízásban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, az átutalás jogcímét és a 
kötelezett nevét (megnevezését). 

3. § (1) bekezdésében,  
3. § (1) A Felügyelet a Gyftv. 19. § (4) bekezdése alapján a társadalombiztosítási 
támogatással rendelhetı gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésével 
kapcsolatban kiszabott és befolyt bírság nem ıt illetı hányadát a bírság teljes összegének 
megfizetését követı második hónap 5. napjáig köteles átutalni az Egészségbiztosítási Alap 
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280161- 00000000 számú OEP elszámolási 
számlájára. 

4. § (1) és (2) bekezdésében  
4. § (1) A Felügyelet, illetve a 3. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti szakhatóságok az ıket 

megilletı, befolyt bírság összegét 
a) hatósági tevékenységük ellátásához, fejlesztéséhez, 
b) elemzési, oktatási, képzési, kiadvány megjelentetési, valamint tájékoztatási célra 

használhatják fel. 
(2) A Felügyelet a befolyt bírságok tárgyévi felhasználására a tárgyévet megelızı év 

december 31. napjáig negyedéves bontásban éves felhasználási tervet készít. A befolyt 
összegek felhasználásáról negyedévente, a tárgyi negyedévet követı hónap végéig 
tájékoztatja az egészségügyért felelıs minisztert. 

az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az OTH” szöveg lép. 
 

(4) Az R1.  
3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) Az OTH által kiszabott és befolyt bírság OTH-t illetı hányadának 10%-a az eljárásban 
szakhatóságként közremőködı szerveket illeti, melyet az OTH az (1) bekezdés szerinti 
idıpontig utal át 



a) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00285788-00000000 számú EEKH, 
b) az Országos Gyógyszerészeti Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01492695-00000000 számú OGYI 
elszámolási számlára.” 

(2) A Felügyelet által kiszabott és befolyt bírság Felügyeletet illetı hányadának 10%-a az 
eljárásban szakhatóságként közremőködı szerveket illeti, melyet a Felügyelet az (1) bekezdés 
szerinti idıpontig utal át 

a) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000- 00285788-00000000 számú EEKH, 

b) az Országos Gyógyszerészeti Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01492695-00000000 számú OGYI 
elszámolási számlára. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
2. § Az R1. a következı 4/A. §-sal egészül ki: 
„4/A. § A Gyftv. és e rendelet alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet határozatával 
kiszabott és az Egészségbiztosítási Felügyelet megszőnésének napját követıen befolyt bírság 
– az e rendelet szerinti szabályok figyelembevételével – az OTH-t illeti meg.” 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
3. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló 2001. évi C. törvény hatálya 
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérıl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség 
alá esı szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet  

1. § (2) bekezdés a) pontjában,  
a) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsı fokon az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási 
Felügyeletet, 

(3) bekezdés a) pontjában és  
a) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozik, elsı fokon az Egészségügyi Engedélyezési 
és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet; 

(5) bekezdés a) pontjában  
a) az Etv. 60/A–60/C. §-sa szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) 
bekezdés a) pontja alapján elismerendı szakmák tekintetében elsı fokon az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet, 

az „Egészségbiztosítási Felügyeletet” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifıorvosi 
Hivatalt” szöveg lép. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
4. §  
(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R2.)  

10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki) 
„a) az Eütv. 
aa) 56. § (6) bekezdése, 
ab) 114. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja, 
ac) 140/A. § (3) bekezdése, 
ad) 149/C. § (3) bekezdése, 



ae) 243. § (7) bekezdése,” 
(szerinti feladatok ellátására.) 

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki 
a) az Eütv. 
aa) 56. § (6) bekezdése, 
ab) 140/A. § (3) bekezdése, 
ac) 149/C. § (3) bekezdése, 

ad) 243. § (7) bekezdése, 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
(2) Az R2. 10. § (4) bekezdés c) pontja a következı cg) alponttal egészül ki: 
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény) 
„cg) 12. § (3) és (5) bekezdése, 13/A. § (1) és (2) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése, 20. § 
(1)–(3), (5), (7) és (8) bekezdése, valamint 37. § (7) bekezdése,” 
(szerinti feladatok ellátására.) 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
(3) Az R2. 10. § (4) bekezdése a következı h) ponttal egészül ki: 
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki) 
„h) az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
LXXXIX. törvény 30. § c) pontja” 
(szerinti feladatok ellátására.) 
 
(4) Az R2. 10. § (5) bekezdés h) pont hb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki a 
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény) 
„hb) 49. §-ának (1) bekezdése és 85. § (2) bekezdése,” 
(szerinti feladatok ellátására.) 
hb) 49. §-ának (1) bekezdése, 
 
(5) Az R2. 10. § (5) bekezdés h) pont hl) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép, és a h) 
pont a következı hm) alponttal egészül ki: 
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki a 
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény) 
„hl) 73. § (4) bekezdése, 
hl) 74. §-ának (2) bekezdése, 
hm) 74. §-ának (2)–(4) bekezdése,” 
(szerinti feladatok ellátására.) 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
(6) Az R2. 10. § (5) bekezdése a következı o) ponttal egészül ki: 
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki) 
„o) az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
LXXXIX. törvény 29. § (2) bekezdése” 
(szerinti feladatok ellátására.) 
 



5. § Az R2. 19. § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az 
„Országos Tisztifıorvosi Hivatal” szöveg lép. 

(2) A Kormány a gyógyszerek ismertetésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. §-a szerinti, az Egészségbiztosítási 
Felügyelet által lefolytatott eljárásban 

a) a tekintetben, hogy az eljárás tárgyát képezı termék gyógyszernek minısül-e, 
b) a tekintetben, hogy a gyógyszer ismertetı dokumentáció tartalma a jogszabályi 

rendelkezésekkel összhangban áll-e, 
c) az OGYI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalra engedélyezésére, 

forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való 
megfelelés kérdésében 
az OGYI-t szakhatóságként jelöli ki. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
6. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
7/A. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„7/A. § Amennyiben közigazgatási hatósági ügyben elsı fokon az OEP központi szerve jár el, 
a másodfokú eljárás az egészségbiztosításért felelıs miniszter hatáskörébe tartozik.” 
7/A. § Amennyiben közigazgatási hatósági ügyben elsı fokon az OEP központi szerve jár el, 
a másodfokú eljárás az Egészségbiztosítási Felügyelet hatáskörébe tartozik. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
7. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 
a) 13/B. § (1) és (10) bekezdésében,  

13/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról és a betegfogadási 
listáról, valamint az azonnali ellátást igénylı esetekrıl – a (4) és a (9) bekezdésre is 
figyelemmel – elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. 
napjáig – a tárgyhónapot megelızı hónap vonatkozásában – a 6. számú melléklet szerinti 
adattartalommal jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére. 

(10) Az egészségügyi szolgáltató – az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal – 
elektronikus úton jelentést küld az Egészségbiztosítási Felügyelet részére arról, hogy az egyes 
várólistái és betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkezı, sürgıs ellátást nem igénylı 
betegeket milyen várható várakozási idın belül tudja fogadni. 
13/D. § (2) bekezdésében  

(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti intézményi várólista kialakításának 
jellemzıirıl a 13/B. § (1) bekezdése szerinti jelentés részeként elektronikus formában 
tájékoztatja az Egészségbiztosítási Felügyeletet, továbbá annak megszüntetése esetén, a 
megszüntetés tényét az Egészségbiztosítási Felügyelet részére – legalább a megszüntetés 
idıpontját megelızı két hónappal – bejelenti. A megszüntetés idıpontja nem lehet korábbi, 
mint az intézményi várólista alapján a bejelentés idıpontja szerint a listán szereplı betegek 
közül utolsóként ellátott beteg ellátásának idıpontja. 
az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár központi szerve” szöveg, 
b) 13/D. § (2) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyeletet” szövegrész helyébe az 
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervét” szöveg, 

(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti intézményi várólista kialakításának 
jellemzıirıl a 13/B. § (1) bekezdése szerinti jelentés részeként elektronikus formában 
tájékoztatja az Egészségbiztosítási Felügyeletet, továbbá annak megszüntetése esetén, a 



megszüntetés tényét az Egészségbiztosítási Felügyelet részére – legalább a megszüntetés 
idıpontját megelızı két hónappal – bejelenti. A megszüntetés idıpontja nem lehet korábbi, 
mint az intézményi várólista alapján a bejelentés idıpontja szerint a listán szereplı betegek 
közül utolsóként ellátott beteg ellátásának idıpontja. 
c) 13/E. § (5) bekezdésében az „Egészségbiztosítási Felügyeletnél” szövegrész helyébe az 
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervénél” szöveg, 
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti eljárással szemben az Egészségbiztosítási Felügyeletnél lehet 
panasszal élni. 
d) 6. számú melléklete címeiben az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az 
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szöveg 

6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

 
Várólista jelentés az Egészségbiztosítási Felügyelet részére 

lép. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
8. §  
(1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) 
Korm. rendelet 2/C. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„2/C. § A 2. § (1) bekezdés e) pontja, (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a 2/E. § a)–b) pontja 
és a 3/B. § szerinti esetben a másodfokú eljárás az Országos Tisztifıorvosi Hivatal 
hatáskörébe tartozik.” 
2/C. § A 2. § (1) bekezdés e) pontja, (3), (4) és (6) bekezdése, a 2/B. §, valamint a 2/E. § a)–
b) pontja és a 3/B. § szerinti esetben a másodfokú eljárás az Egészségbiztosítási Felügyelet 
hatáskörébe tartozik. 
(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) 
Korm. rendelet 2/D. §-ában az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrész helyébe az 
„Országos Tisztifıorvosi Hivatal” szöveg lép. 
2/D. § A Kormány a gyógyászati segédeszközök ismertetésére vonatkozó, a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. §-a szerinti, az Egészségbiztosítási 
Felügyelet által lefolytatott eljárásokban a tekintetben, hogy 
a) az eljárás tárgyát képezı eszköz gyógyászati segédeszköznek minısül-e, 
b) a gyógyászati segédeszköz ismertetı dokumentáció tartalma a jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban áll-e, 
a Hivatalt szakhatóságként jelöli ki. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
9. § A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (4) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányrendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik – 
az OEP-et jelöli ki az Ebtv. 20. § (1) bekezdésében, 20/A. § (3) és (8) bekezdésében, 26. § (1) 
bekezdésében, 27. § (10) bekezdésében, 30/A. §-ában, 31. § (2) bekezdésében, 32. § (2) 
bekezdésében, 35. § (4), (5) és (7) bekezdésében, 37. § (12) bekezdésében, 80. § (1) 
bekezdésében, 82. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.” 
(4) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányrendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik – 
az OEP-et jelöli ki az Ebtv. 26. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (10) bekezdésében, 



30/A. §-a, 35. §-ának (4), (5) és (7) bekezdésében, 37. §-ának (12) bekezdésében, 80. §-ának 
(1) bekezdésében, 82. §-ának (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 



2. Hatályukat vesztı rendelkezések 
 
10. § (1) Hatályát veszti: 
 
a) az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadásának 
alapelveirıl, feltételrendszerérıl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott 
technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. 
rendelet 9. §-a és 13. §-a, 

9. § Az OEP 8. § (1) bekezdése szerinti határozatával szembeni fellebbezés elbírálására az 
Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) jogosult. A fellebbezéshez 
csatolni kell az R2.-ben meghatározott jogorvoslati díj befizetésérıl szóló igazolást. 
 13. § Az OEP 12. § (4) bekezdése szerinti határozatával szembeni fellebbezés elbírálására a 
Felügyelet jogosult. A fellebbezéshez csatolni kell az R2.-ben meghatározott jogorvoslati díj 
befizetésérıl szóló igazolást. 
 
b) az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. 
pont n) pontjában az „az Egészségbiztosítási Felügyelet tekintetében az Egészségbiztosítási 
Felügyelet és annak elnöke,” szövegrész, 
n) a XXI. fejezetnél az Egészségügyi Minisztérium és az egészségügyi miniszter, az 
Egészségbiztosítási Felügyelet tekintetében az Egészségbiztosítási Felügyelet és annak 
elnöke, 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
c) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (9) bekezdés b) pont bh) 
alpontja, 
bh) az Egészségbiztosítási Felügyelet véleményét, ha a várólistával kapcsolatos a 
többletkapacitás-befogadás; 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
d) az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj 
befizetésének és a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól szóló 286/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet, 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
 
e) az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérıl szóló 365/2006. (XII. 28.) Korm. 
rendelet, 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
f) az R2. 11. § j) pontja és 19. § (3) bekezdése, 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R2.) 

j) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérıl szóló 2006. évi CXVI. törvény 9. §-a 
szerinti feladatok ellátására. 
(3) A Kormány az Egészségbiztosítási Felügyelet által lefolytatott, a gyógyszerek 
ismertetésére vonatkozó, Gytv.-ben meghatározott eljárásban – a gyógyszerek minıségével, 
hatásosságával és biztonságosságával kapcsolatos szakkérdésekben – az Országos 
Gyógyszerészeti Intézetet szakhatóságként jelöli ki. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 



g) az R3. 13/B. § (8) bekezdése, 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 
(8) A (7) bekezdés szerinti rendelkezések végrehajtása érdekében az Egészségbiztosítási 
Felügyelet a hónap utolsó munkanapjáig értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
központi szervét a jelentési kötelezettséget megszegı egészségügyi szolgáltató 
megnevezésérıl, intézményi kódjáról, az adott szakma megnevezésérıl, szakma kódjáról és 
az érintett elszámolási idıszakról. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
h) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 3. §-ának második mondata, 
3. § Az OEP a szolgáltatókkal kötendı finanszírozási szerzıdés tervezetének a felek általános 
jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét a Magyar Orvosi Kamarával (a továbbiakban: 
MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, az önkormányzatok, a szolgáltatók 
érdek-képviseleti szervezeteivel a szerzıdéskötést megelızıen 30 nappal elızetesen egyezteti. 
A szerzıdés említett részének jóváhagyásához az Egészségbiztosítási Felügyelet 
egyetértése szükséges. A finanszírozási szerzıdésnek a felek általános jogait és 
kötelezettségeit tartalmazó részének módosítása esetén a fentiek szerint kell eljárni. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
i) az R4. 12/B. § (9) bekezdés elsı mondata. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R4.) 
(9) Az OEP abban az esetben, ha észleli, hogy a nyilvántartási rendszer hibája miatt a 
jogosultság ellenırzése nem végezhetı el, a hiba fennállásáról haladéktalanul értesíti az 
Egészségbiztosítási Felügyeletet. A jogosultság-ellenırzési rendszer jogosultsági ellenırzés 
elvégzését nem engedı, az egészségügyi szolgáltató tevékenységére vagy mulasztására vissza 
nem vezethetı hibája esetén az ellenırzés elmulasztásához kapcsolódó, külön jogszabályban 
meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények nem érvényesíthetık, amennyiben a 
jogviszony-ellenırzés elmaradása az egészségügyi szolgáltató által bizonyítható módon a hiba 
idıtartamára esett. 
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az R2. 10. § (4) bekezdés h) pontja és (5) bekezdés o) pontja. 362/2006. 
(XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
2011. december 31-én lép hatályba 



3. Záró rendelkezések 
 
11. §  
(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyes egészségügyi és 
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló  
2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 
(2) Az  
1–3. §,  
a 4. § (1), (2) és (5) bekezdése,  
az 5–9. §,  
a 10. § (1) bekezdés c)–i) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények 
módosításáról szóló  
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (2) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
(3) A 10. § (1) bekezdés b) pontja az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények 
módosításáról szóló  
2010. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti idıpontban lép hatályba. 
 
(4) A 10. § (2) bekezdése 2011. december 31-én lép hatályba. 
 
(5) Az 1–9. §, valamint a 10. § (1) bekezdése a (3) bekezdés szerinti idıpontot követı napon 
hatályát veszti. 
 
(6) Ez a rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti. 
 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 


