
254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 
hatályos: 2013.07.06 – 

 
1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 

• fogalom-meghatározások 
o irányadó idıszak 
o számítási idıszak 
o baleset 

• beutalás járóbeteg-szakellátásra 
• beutalás fekvıbeteg szakellátásra 
• A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem 

megállapításának részletes szabályai 
• táppénz összegének megállapítása  
• tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén járó táppénz 

megállapítása  
• 12 éves, vagy annál idısebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi 

tartózkodása címén méltányosságból folyósított táppénz megállapítása 
• biztosítási jogviszony kezdı napja - keresıképtelenség elsı napja  
• tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvıbeteg-szakellátást nyújtó 

intézményben történı kezelése esetén – a fekvıbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történı 
tartózkodás címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság 

• Méltányosságból engedélyezhetı pénzbeli ellátások 
• Az igény érvényesítése 
• Baleseti ellátásra való jogosultság 

 
2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása 

• finanszírozási szerzıdésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részének módosítása – 
eljárás 

• Élıdonoros szervátültetés 
• az OEP a szolgáltatók által az országos várólista nyilvántartásban – a várólista alapján nyújtható 

ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint – regisztrált adatok és 
a fekvıbeteg szakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között minden tárgyhónapot követı 20. napig 
(a továbbiakban: egyeztetési idıpont) elszámolási egyeztetést végez. Ennek során az OEP a várólista 
nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy 
az adatokban a tárgyhónapot követı 20. nap végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány 
pótlásokat is figyelembe kell venni az 5/A. § szerinti eljárások során.” 

• A fekvıbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathiánynak minısül, ha az Eb. tv. 20. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján teljesíthetı fekvıbeteg-szakellátással kapcsolatosan a várólista alapján 
nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § h) pontja 
szerinti országos várólista nyilvántartásban (a továbbiakban: országos várólista nyilvántartás) az 
egyeztetési idıpontban a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik. 

• A fekvıbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathibának minısül, ha a fekvıbeteg-
szakellátás elszámolási szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban a várólista 
nyilvántartási tétel adathibás, mivel a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tételrıl az 
országos várólista nyilvántartási rendszerben az egyeztetési idıpontban megállapítható, hogy 

o az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból, 
o az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezıen nyilvántartandó adatok teljes 

körét, 
o az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési idıpontban 

nem felel meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak, 
o a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista 

nyilvántartásba történt felvételt követıen nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési 
útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenırzés alapján küldött elsı 
hibaüzenetet követı 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel 
adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, vagy 



o a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy 
részjelentése az aktuális elszámolási idıszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok 
között nem szerepel. 

• adathiány, illetve adathiba által érintett ellátások nem finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, 
illetve az adathiba fennáll. 

• adathiány megszüntetéséig, adathiba kijavításáig a szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét az érintett 
esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzataként meghatározott összeggel csökkenteni 
kell. Ha az adathiány megszüntetése, illetve az adathiba kijavítása a tárgyhónapot követıen sem történik 
meg, az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett esetek számának és a 
mindenkori alapdíj 20%-ának szorzatával egyezı összeggel a szolgáltató havi finanszírozási díját 
csökkenteni kell. 

• A teljesítményjelentések feldolgozását, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb, a finanszírozás 
mértékének megállapítását érintı elháríthatatlan akadály esetén az OEP fıigazgatója – az 
egészségügyért felelıs miniszter értesítésével egyidejőleg – a betegellátás folyamatosságának 
biztosítása érdekében elrendelheti, hogy az akadály megszőnéséig az érintett egészségügyi szolgáltatók 
részére az akadály bekövetkezését megelızı, az akadályoztatással érintett ellátási forma háromhavi 
finanszírozási díja átlagának megfelelı finanszírozási díj utalására kerüljön sor. 

• Az akadály megszőnését követıen a teljesítményjelentések vonatkozásában az adathiány pótlására, 
hibás adat javítására nyitva álló – e rendeletben megállapított – határidık újrakezdıdnek. 

• Az egészségügyi szolgáltató a 2012. december 31-ét követı intézményi integrációt megelızıen önálló 
egészségügyi szolgáltatóként mőködı telephelye után is jogosult az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
díjazásra (progresszivitási dij, havi fix) , ha arra a telephely az integrációt megelızıen jogosult volt. 

• A vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az R. 13. számú 
melléklete tartalmazza. 

• Krónikus ellátások - szakmai csoportosítási szempontjai, súlyozási szorzói és a jelentési kódok 
o 00028 - Gyermekek és ifjak addiktológiai, pszichiátriai rehabilitációs ellátása 1,8-as 

szorzóval 
• ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrıl 

o Kitöltési útmutató 
� 19.    A felvétel típusa bıvült: 

• „M. bíróság által elrendelt elmemegfigyelés” 
� 23.    A beteg további sorsa bıvült: 

•  „P. kemoterápiás protokollváltás történt” 
� 23.    A beteg további sorsa változott: 

•  „T.” megjelöléső sorában a „parentális” szövegrész helyébe a „parenterális” 
szöveg lép 

� 26.    Diagnózisok változott: 
•  „F.” megjelöléső sora helyébe a következı sor lép, és azt követıen a pont a 

következı „T.” megjelöléső sorral egészül ki: 
• „F. funkcionális (FNO) kód felvételkor 
• T. funkcionális (FNO) kód távozáskor” 

� 26.    Diagnózisok bıvül: 
•  „R. rehabilitációt igénylı diagnózis” 

• A szervátültetést végzı orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység 
teljesítményjelentés adattartama 

• nagy értékő mőtéti beavatkozás (a kórházi felvétel idıpontjától számított legalább 10 napon túl – 
törölve, azaz ápolási idı nem számit) történt, a nagy értékő eljárás, illetve beavatkozás és az azt 
megelızı ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el az elszámolási szabályok alapján 

 
3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása 

• fogalommmeghatározások 
o szervriadó 

• transzplantációs várólista - csontvelı transzplantációra vonatkozó lista  
• felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntést 
• Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelı beteg kiválasztása 
• szervriadó kimenetelérıl értesítés 

 



4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

• eszköz befogadása, illetve cseréje - többletkapacitás iránti igénnyel is jár 
• TBB létszáma, tagok kijelölése  
• Egyszerősített többletkapacitás-befogadási eljárás 
• Az átcsoportosításra vonatkozó szabályok 
• Az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek nyilvántartása 

 
5. 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 módosítása 

• fogalommmeghatározások 
o új orvosi eljárás 
o ügyintézési határidı 
o új gyógyszert igénylı új technológia befogadása  

 
6. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása 

• praxiskezelı – nyilvántartási kötelezettség 
 
7. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetı 
tevékenységekrıl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérıl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. 
(IV. 2.) Korm. rendelet módosítása 

• rendelet hatálya 
• eseti exportengedély  
• Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás 
• eseti importengedély  
• tárolási szabályok 
• értékesítési, átadási szabályok 
• 4-metilamfetamin ellenırzési intézkedések 
• kábitószerek, pszichotrop anyagok listája változott 
• Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, Kábítószer becslés a 20... évre 

 
8. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 
30.) Korm. rendelet módosítása 

• határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogok érvényesítése érdekében az OBDK tájékoztatást 
nyújt a betegek és az egészségügyi szakemberek számára 

• fogyatékkal élık számára akadálymentesen is elérhetı – tájékoztató honlapot mőködtet és 
adattartalmának frissítésérıl szükség szerint, de legalább 30 naponta gondoskodik 

• OBDK közremőködik a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos számlák tartalmára vonatkozó megkeresések kezelésében 

 
9. Egyéb, az egészségüggyel összefüggı kormányrendeletek módosítása 
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet  

• a várandósgondozást végzı védını igazolásának másolatát arról, hogy a szülı nı – a 
várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a szükséges alkalommal részt vett a 
várandósgondozáson 

 
Az egészségbiztosítási szervekrıl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  

• OEP mőködteti és vezeti az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos 
beavatkozáson átesett érintetteknek az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó 
informatikai felületet és a központi implantátumregisztert 

 
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdıellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet  
 



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

• kiszabott  birság 
 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

• OTH  feladatai 
 
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. 
rendelet  
 
 
 
 
1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
1. § (1) A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) 
bekezdés c) és d) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„c) irányadó idıszak: folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdı napján 
fennálló biztosítási jogviszony elsı napjától az ellátásra való jogosultságot megelızı napig 
terjedı idıszak, melynek kezdı napja nem korábbi az ellátásra való jogosultságot megelızı 
naptári év elsı napjánál, 
d) számítási idıszak: az irányadó idıszakon belül az Ebtv. 48. § (2)–(3) bekezdésében 
meghatározott idıszak,” 
c)9 irányadó idıszak: az ellátásra jogosultságot megelızı naptári év elsı napjától az ellátásra 
jogosultságot megelızı napig terjed, ha a biztosítás folyamatos, 
d)10 számítási idıszak: az Ebtv. 48. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott idıszak,  
(2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése a következı m) ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„m) baleset: balesetnek minısül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külsı hatás, amely a 
sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idı alatt következik be, és sérülést, 
mérgezést, más (testi, lelki) egészségkárosodást vagy halált okoz.” 
 
2. § A Vhr. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat] 
„b) a járóbeteg-szakellátás – ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a 
genetikai tanácsadókat is – orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,” 
[(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.] 
b) a járóbeteg-szakellátás – ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a 
genetikai tanácsadókat is – orvosa, 
3. § A Vhr. 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(A biztosítottat) 
„a) fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra saját vagy kezelıorvosi 
kezdeményezésre a háziorvos, otthoni hospice ellátásra – a b) pont kivételével – a 
jogszabályban meghatározott kezelıorvos kezdeményezésére a háziorvos,” 
(utalhatja be.) 



a)100 fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra 
– a b) pont kivételével – a jogszabályban meghatározott kezelőorvos kezdeményezésére a 
háziorvos, 
4. § (1) A Vhr. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
„(1) Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdı napján érvényes 
szerzıdés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását 
tényleges jövedelem hiányában a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér 
másfélszeresének figyelembevételével kell megállapítani. A mezıgazdasági ıstermelı 
ellátását tényleges jövedelem hiányában a Tbj. 30/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott 
járulékfizetési kötelezettsége szerint kell megállapítani. 
(2) Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése 
alatt, vagy ezek megszőnését követı 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem 
rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegét a 
jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli 
ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói 
járadék alapját képezı átlagkereset harmincad részét.” 
A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem 
megállapításának részletes szabályai661 
Vhr. 26. §662 (1)663 Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdı napján 
érvényes szerzıdés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. A tényleges, illetıleg a 
szerzıdés szerinti jövedelem naptári napi összegét a 31. § (7)–(8) bekezdésének megfelelı 
alkalmazásával kell kiszámítani. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem 
hiányában a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér figyelembevételével kell 
megállapítani. 
(2)664 Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése 
alatt, vagy ezek megszőnését követı 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem 
rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély összegét az Ebtv. 42. § (3) bekezdése szerint, a 
gyermekgondozási díj összegét pedig az Ebtv. 48. § (4) bekezdése szerint kell megállapítani, 
azonban a pénzbeli ellátás alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy 
vállalkozói járadék alapját képezı átlagkereset harmincad részét. 
 
(2) A Vhr. 26. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és 
g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
„(3) Ha a biztosított munkaszerzıdésében meghatározott munkabére összegszerően nincs, 
vagy részben van rögzítve, akkor szerzıdés szerinti jövedelemként a munkáltató által a munka 
törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény szabályai szerint megállapított, a betegszabadság 
idejére járó ellátás alapjául szolgáló távolléti díjat kell figyelembe venni az ellátás összegének 
megállapításakor.” 
5. § A Vhr. 27/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 



„(1) Egyidejőleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a megszőnt biztosítási 
jogviszonyból származó biztosításban töltött napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe 
venni, amelyik elıbb kezdıdött. 
(2) A megszőnt biztosítási jogviszonyban töltött biztosítási napokat egyidejőleg fennálló, egy 
idıben kezdıdı biztosítási jogviszonyok esetén annál a biztosítási jogviszonynál kell 
figyelembe venni, amelyikben magasabb a jövedelem, azonos jövedelem esetén a biztosított 
választása szerint.” 

Vhr. 27/A. §716 (1)717 A táppénz összegének megállapításánál a megszőnt biztosítási 
jogviszonyból származó jövedelmet akkor lehet figyelembe venni, ha azt az irányadó 
idıszakban megszőnt biztosításból származó, rendszeres jövedelemként a számítási idıszakra 
vagy nem rendszeres jövedelemként a számítási idıszakban fizették ki. 

(2)718 Ha a biztosított egyidejőleg fennálló több jogviszony alapján jogosult táppénzre, az egy-
egy biztosítási jogviszony alapján járó táppénz összegének megállapításánál az irányadó 
idıszakban megszőnt biztosítási jogviszonyból származó jövedelemnek a számítási idıszakra 
jutó részét annak a táppénznek az alapjába kell beszámítani, ahol az egyidejőleg fennálló több 
jogviszony közül a jogviszony korábban kezdıdött. Egyidejőleg kezdıdı több jogviszony 
esetén abba a jogviszonyba kell beszámítani, amely alapján az igényt korábban 
érvényesítették. 

 
6. § (1) A Vhr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén 
járó táppénz megállapításánál elızményként azt az idıtartamot kell figyelembe venni, 
amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek elsı 
születésnapjáig születésének napját, azután pedig a legutóbbi születésnapját követıen 
táppénzt folyósítottak.” 
Vhr. 28. § (1)720 A tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén járó táppénz 
megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon 
gyermek ápolása címén a gyermek első születésnapjáig születésének napját, azután pedig a 
legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak. 
(2) A Vhr. 28. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A 12 éves, vagy annál idısebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve 
kórházi tartózkodása címén méltányosságból folyósított táppénz megállapításánál 
elızményként azt az idıtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, 
illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját követıen táppénzt 
folyósítottak.” 
(3) A Vhr. 28. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) A biztosítási jogviszony kezdı napjánál korábban kezdıdı keresıképtelenség esetén a 
keresıképtelenség elsı napjának a biztosítási jogviszony kezdı napját kell tekinteni.” 
(4)721 A táppénzre való jogosultság időtartamának és mértékének megállapításánál 
figyelembe kell venni a biztosítottat terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési 
kötelezettség nélkül fennálló jogviszonynak azt a korábbi időtartamát, amely alatt a 
biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. 
7. § (1) A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 



[Az osztószám megállapításánál az Ebtv. 48. §-ának (2) bekezdésében megjelölt idıszakban 
biztosításban töltött napok számát csökkenteni kell]  
„c) a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása és – a gyermek fekvıbeteg-
szakellátást nyújtó intézményben történı kezelése esetén – a fekvıbeteg-szakellátást nyújtó 
intézményben történı tartózkodás címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság” 
(idıtartama naptári napjainak számával.) 
c)729 a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés 
nélküli szabadság 
idıtartama naptári napjainak számával. 
 
(2) A Vhr. 31. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
„(7) Az Ebtv. 48. § (4) és (6b) bekezdésének alkalmazásánál a táppénz alapját képezı naptári 
napi jövedelem a minimálbér harmincad része. A tényleges jövedelem naptári napi összegét a 
számítási idıszakban elért jövedelembıl a (2) és a (4)–(6) bekezdés alkalmazásával kell 
kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehetı idıtartam 6 
munkanapnál kevesebb, úgy az ezen idıtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos 
munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó 
része képezi a táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság 
kezdı napján érvényes szerzıdésben megállapított jövedelem harmincad részében kell 
megállapítani a táppénz alapját. 
(8) Az Ebtv. 48. § (4) és (6b) bekezdésének alkalmazásánál szerzıdés szerinti jövedelem alatt 
az egyéni és társas vállalkozók esetében az ellátásra való jogosultságot megelızı hónap elsı 
napján érvényes minimálbér másfélszeresét, a mezıgazdasági ıstermelı esetében a Tbj. 30/A. 
§ (1)–(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerinti jövedelmet kell 
érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén abban a jogviszonyban, ahol nem áll 
fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz 
összegének alapja a tényleges jövedelem.” 
(7)731 Az Ebtv. 48. § (4) bekezdésének alkalmazásánál a táppénz alapját képezı naptári napi 
jövedelem a minimálbér harmincad része. A szerzıdés szerinti jövedelmet a táppénzre való 
jogosultság kezdı napján érvényes szerzıdésben megállapított jövedelem harmincad részében 
kell megállapítani. Szerzıdés hiányában a tényleges jövedelem naptári napi összegét az 
irányadó idıszak alatt elért jövedelembıl a (2) és (4)–(6) bekezdés alkalmazásával kell 
kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehetı idıtartam 6 
munkanapnál kevesebb, úgy ezen idıtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos 
munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó 
része képezi a táppénz alapját. 
(8)732 Az Ebtv. 48. §-a (4) bekezdésének alkalmazásánál az egyéni és társas vállalkozók 
táppénzének megállapításánál szerzıdés szerinti jövedelem alatt a jogosultságot megelızı 
hónap elsı napján érvényes minimálbért kell érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony 
esetén abban a jogviszonyban, ahol nem áll fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a 
pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz összegének alapja a tényleges pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékalapot képezı jövedelem. 
 
8. § A Vhr. 31. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és 
g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
„31. § (1) Az ellátás összegének megállapításánál a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a 
továbbiakban: NAV) bevallott jövedelemadatokat kell figyelembe venni. Ha az ellátásban 
részesülı biztosítottra vonatkozóan a korábban bevallott jövedelemadatok NAV felé történı 



módosítására kerül sor, akkor a módosított jövedelemadatokat a bevallásra kötelezett 15 
napon belül írásban köteles közölni az ellátást folyósító szervvel. 
(2) A táppénz alapját képezı naptári napi átlagjövedelem kiszámításánál a számítási 
idıszakban figyelembe vett jövedelmet el kell osztani az adott idıszak naptári napjainak 
számával. 
(3) Az Ebtv. 48. § (3) bekezdésének az alkalmazásánál a táppénz alapját képezı naptári napi 
jövedelem a minimálbér harmincad része. A tényleges jövedelem naptári napi összegét a 
számítási idıszakban elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell kiszámítani. 
Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehetı idıtartam 6 munkanapnál 
kevesebb, úgy az ezen idıtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos munkarend 
szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a 
táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdı napján 
érvényes szerzıdésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani a 
táppénz alapját. 
(4) Az Ebtv. 48. § (3) bekezdésének az alkalmazásánál szerzıdés szerinti jövedelem alatt az 
egyéni és társas vállalkozók esetében az ellátásra való jogosultságot megelızı hónap elsı 
napján érvényes minimálbér másfélszeresét, a mezıgazdasági ıstermelı esetében a Tbj. 30/A. 
§ (1)–(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerinti jövedelmet kell 
érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén abban a jogviszonyban, ahol nem áll 
fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz 
összegének alapja a tényleges pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezı jövedelem. 
(5) Az elmebetegek adaptációs szabadsága idejére – esetenként legfeljebb 60 napra – 
vonatkozó keresıképtelenséget a kórház igazolja. Az adaptációs szabadság idejére járó 
táppénz mértékét az általános szabályok szerint – és nem a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátásra 
elıírtak szerint – kell megállapítani. 
(6) A biztosítási jogviszony megszőnését követıen megállapított ellátások esetében az Ebtv. 
42. § (3) bekezdésének, valamint 42/D. § (1)–(2) bekezdésének az alkalmazásakor a megszőnt 
biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerzıdés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.” 
Vhr. 31. §725 (1)726 A táppénz összegének kiszámításánál rendszeres jövedelem a havi 
rendszerességgel járó munkabér (illetmény), pótlékok, továbbá a munkabér (illetmény) helyett 
kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset, illetıleg szerzıdés alapján havonta járó díjazás vagy 
egyéb jövedelem. Annak vizsgálatánál, hogy a biztosított rendelkezik-e 180 naptári napi 
jövedelemmel, csak a rendszeres jövedelmet kell figyelembe venni. Az egyéni és a társas 
vállalkozók részére e jogcímen járó táppénz összegének megállapításánál a vállalkozóként 
elért, bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezı jövedelmet rendszeres 
jövedelemnek kell tekinteni. 
(2)727 A táppénz alapját képezı naptári napi átlagjövedelem kiszámításánál az Ebtv. 48. §-
ának (2) bekezdésében említett idıszakra járó rendszeres jövedelmet el kell osztani ebben az 
idıszakban biztosításban töltött napoknak a (3) bekezdésben megjelölt napokkal csökkentett 
számával (osztóval). 
(3) Az osztószám megállapításánál az Ebtv. 48. §-ának (2) bekezdésében megjelölt 
idıszakban biztosításban töltött napok számát csökkenteni kell 
a) a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a 
gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása, 
b)728 
c)729 a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés 
nélküli szabadság 
idıtartama naptári napjainak számával. 



(4) Az Ebtv. 48. §-a (3) bekezdésének alkalmazásánál a figyelembe vett 180 naptári napra 
kifizetett rendszeres jövedelem egy naptári napi összegét kell megállapítani. 

(5)730 Az Ebtv. 48. §-ának (2), illetıleg (3) bekezdésében említett idıszakban kifizetett nem 
rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál a nem rendszeres jövedelem 
összegét annak az idıtartamnak naptári napjai számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt 
kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság idıtartamát a jogszabály 
rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem 
rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok száma 
nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál 
figyelembe vett napok számánál.  
(6) A táppénz alapját képezı naptári napi jövedelem kiszámításánál a rendszeres jövedelem 
naptári napi összegéhez hozzá kell adni a nem rendszeres jövedelem (5) bekezdés szerint 
megállapított naptári napi összegét. 
(7)731 Az Ebtv. 48. § (4) bekezdésének alkalmazásánál a táppénz alapját képezı naptári napi 
jövedelem a minimálbér harmincad része. A szerzıdés szerinti jövedelmet a táppénzre való 
jogosultság kezdı napján érvényes szerzıdésben megállapított jövedelem harmincad részében 
kell megállapítani. Szerzıdés hiányában a tényleges jövedelem naptári napi összegét az 
irányadó idıszak alatt elért jövedelembıl a (2) és (4)–(6) bekezdés alkalmazásával kell 
kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehetı idıtartam 6 
munkanapnál kevesebb, úgy ezen idıtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos 
munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó 
része képezi a táppénz alapját. 
(8)732 Az Ebtv. 48. §-a (4) bekezdésének alkalmazásánál az egyéni és társas vállalkozók 
táppénzének megállapításánál szerzıdés szerinti jövedelem alatt a jogosultságot megelızı 
hónap elsı napján érvényes minimálbért kell érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony 
esetén abban a jogviszonyban, ahol nem áll fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a 
pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz összegének alapja a tényleges pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékalapot képezı jövedelem. 
(9)733 A 27/A. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a megszőnt jogviszonyból származó 
rendszeres jövedelmet egy összegben kell hozzáadni a táppénzre való jogosultságot 
megalapozó jogviszonyból származó rendszeres jövedelemhez. Az összesített rendszeres 
jövedelem naptári napi összegéhez kell hozzáadni a nem rendszeres jövedelem (jövedelmek) 
naptári napi összegét. 
(10)734 Az elmebetegek adaptációs szabadsága idejére – esetenként legfeljebb 60 napra – 
vonatkozó keresıképtelenséget a kórház igazolja. Az adaptációs szabadság idejére járó 
táppénz mértékét az általános szabályok szerint – és nem a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátásra 
elıírtak szerint – kell megállapítani. 
(11)735 A biztosítási jogviszony megszőnését követıen megállapított ellátások esetében az 
Ebtv. 48. § (4) bekezdésének alkalmazásakor a megszőnt biztosítási jogviszony alapjául 
szolgáló szerzıdés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. 
 
9. § A Vhr. 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Nem engedélyezhetı méltányosságból táppénz, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb 
ellátásra szerzett jogosultságot, illetve ellátásban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozási 
támogatás mellett munkavégzési kötelezettsége van.” 
Méltányosságból engedélyezhetı pénzbeli ellátások748 
Vhr. 31/B. §750  (3)753 Nem engedélyezhetı méltányosságból táppénz, ha a biztosított 
jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett jogosultságot, illetve ellátásban részesül. 
 



10. § (1) A Vhr. 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes 
egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez, vagy a kormányablakhoz nyújthatja be. A 
táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, 
valamint az orvosi szakvéleményt a keresıképtelenség várható idıtartamáról. Az Ebtv. 50. § 
(2)–(3) bekezdésében foglalt esetben az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a biztosított 
méltányossági kérelmét és a rendelkezésére álló valamennyi dokumentumot, írásbeli 
javaslatával együtt felterjeszti az OEP-hez.” 
Vhr. 31/D. §755 (1)756 A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának székhelye 
szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez, vagy a kormányablakhoz 
nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást 
és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. 
(2) A Vhr. 31/D. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(7) A táppénzt méltányosságból legkorábban – a 12 éves, vagy annál idısebb, de 18 évesnél 
fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból 
megállapítható táppénz esetét kivéve – az igényjogosultság megszőnését követı naptól lehet 
megállapítani.” 
(7) A táppénzt méltányosságból legkorábban az igényjogosultság megszűnését követő 
naptól lehet megállapítani. 
11. § A Vhr. 31/E. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„31/E. § (1) Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett pénzbeli 
ellátás összegének megállapítása és folyósítása, valamint az Ebtv. 50. § (2)–(3) bekezdése 
alapján méltányosságból engedélyezett gyermekápolási táppénz folyósítása az 
egészségbiztosítási szakigazgatási szerv feladata. 
(2) Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett táppénz 
folyósításának idıtartamát az újabb keresıképtelenség alapján járó táppénz folyósításának 
idıtartamába be kell számítani. A méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának 
idıtartama újabb ellátás megállapítására nem jogosít.” 
Vhr. 31/E. §760 Az Ebtv. 50. §-ának (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett 
pénzellátás összegének megállapítása és folyósítása az egészségbiztosítási szakigazgatási 
szerv feladata. A méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartama újabb 
ellátás megállapítására nem jogosít. A méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának 
időtartamát azonban az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának 
időtartamába be kell számítani. 
12. § A Vhr. 37. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
„37. § (1) A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az 
„Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezéső 
nyomtatványt (a továbbiakban: Igazolvány) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az 
átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét és az 
Igazolványt a jogviszony megszőnéséig megırzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony 
megszőnésekor az Igazolványba bejegyzi a megszőnést, valamint a „Jövedelemigazolás az 
egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezéső nyomtatvány (a továbbiakban: 
jövedelemigazolás) kiadásának tényét, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási 
jogviszony megszőnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása 
alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az 
Igazolványba a biztosítási adatokat az elızıek szerint bejegyzi és az Igazolványt visszajuttatja 



ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás elıbb kezdıdött. Ezen eljárás alól kivételt képez az 
adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (8) bekezdésében meghatározott 
megbízási jogviszony. 
(2) A kifizetıhellyel rendelkezı foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az 
(1) bekezdésben említett adatokon kívül az Igazolványon feljegyzi a biztosítási jogviszony 
megszőnését közvetlenül megelızı két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, 
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj idıtartamát. 
(3) Ha a biztosítás megszüntetését követıen a biztosított baleseti táppénz, terhességi-
gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett 
Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti 
táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon folyósított 
ellátás idıtartamát és az Igazolványt öt napon belül visszaadja (visszaküldi) a biztosítottnak. 
(4) Ha az Igazolvány betelt, új Igazolványt kell kiállítani, és ahhoz csatolni kell a 
visszamenıleg két éven belüli biztosítási idıket tartalmazó Igazolványokat. 
(5) Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az 
Igazolványt nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felhívni, hogy az Igazolványt 
az elızı foglalkoztatójától szerezze be. Amennyiben a biztosított az Igazolványt nem szerzi 
be, errıl a tényrıl a biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást és a 
nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megırizni. Amennyiben az Igazolványt a 
biztosított az elızı foglalkoztatójától a felhívást követı 30 napon belül nem szerzi be, a 
foglalkoztató új Igazolványt állít ki. 
(6) A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt – a kérelem elsı fokon történı 
elbírálását követıen – a foglalkoztatóhoz, foglalkoztató hiányában a kérelmezıhöz vissza kell 
juttatni. A kifizetıhellyel nem rendelkezı foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez az 
Igazolványt abban az esetben csatolja, ha a biztosított e foglalkoztatónál elsı alkalommal kér 
pénzbeli ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási idın belül más foglalkoztatója is volt.” 
Az igény érvényesítése 
Vhr. 37. §830 (1)831 Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetıhely (a továbbiakban: 
kifizetıhely) nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyedre, a táppénzre, 
a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és 
azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – gyermekgondozási díj iránti kérelem 
esetén ezzel a kérelemmel – öt napon belül a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a 
székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek 
megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlı 
módon köteles igazolni. 
(2)832 Az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
baleseti táppénz igényléséhez” elnevezéső nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelıen nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a 
székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 
(2a)833 Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen 
vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követıen elektronikus úton – ügyfélkapun 
keresztül – küldhetı meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 
(2b)834 A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) 
bekezdésben meghatározott személy kérheti. A kérelmet az OEP által erre a célra 
rendszeresített, és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A 
formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási 
azonosító jelét, a halál idıpontját, az igénylınek az elhunyt személlyel fennállt rokonsági, 
hozzátartozói fokát, valamint az igénylı természetes személyazonosító adatait (így nevét, 
társadalombiztosítási azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakhelyét) és 
aláírását. 



(3)835 Ha a biztosított a keresıképtelenség vagy a gyed igénybevétele, illetıleg a szülés napját 
megelızı két éven belül más foglalkoztató(k)nál biztosítási jogviszonyban állt, ezt a tényt a 
,,Foglalkoztatói igazoláson'' jelezni kell, továbbá 
a) a biztosítási idıt a 38. § szerint kiállított ,,Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az 
egészségbiztosítási ellátásokról'', 
b) az ellátás alapját képezı jövedelmet pedig a 37/A. § szerint kiállított a ,,Jövedelemigazolás 
egészségbiztosítási ellátás megállapításához'' 
elnevezéső nyomtatványokkal kell igazolni, melyet a foglalkoztató a ,,Foglalkoztatói 
igazolás''-sal, az egyéni vállalkozó pedig a kérelemmel együtt köteles benyújtani. 
(4)836 Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti 
igazolásokat, ezt a tényt a ,,Foglalkoztatói Igazolás''-on jelezni kell. Az egészségbiztosítási 
szakigazgatási szerv a pénzellátás iránti igény elbírálása elıtt, a biztosítottat hiánypótlásra 
felszólítja tizenöt napos határidı megjelölésével. A határidı lejártát követıen az 
egészségbiztosítási szakigazgatási szerv az igényt az igazolt biztosítási idı és a rendelkezésre 
álló jövedelemadatok alapján bírálja el. 
(5)837 Az Ebtv. 39/B. §-a, 52/A. §-a és 55/A. §-a szerinti elıleget a jogosultság kezdı napján 
érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a rendelkezésre álló 
adatok alapján a jövedelem összege a minimálbér összegét nem éri el, ebben az esetben a 
rendelkezésre álló adatok alapján kell az elıleget megállapítani. 
 
13. § (1) A Vhr. 37/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
„(1) A Tbj.-ben meghatározott mértékő pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési 
kötelezettséggel járó jogviszony megszőnésének napján a foglalkoztató a biztosított írásbeli 
kérésére a jövedelemigazoláson köteles igazolni a megelızı naptári év elsı napjától a 
jogviszony megszőnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot 
képezı jövedelmét és azon idıtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékalapot képezı jövedelme nem volt. A biztosított jövedelemigazolás 
kiadása iránti írásbeli kérelmének átvételérıl a foglalkoztatónak igazolást kell kiadnia. A 
jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az irányadó idıszakban kifizetett nem rendszeres 
jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság idıtartamát, valamint 
a kifizetés idıpontját. A jövedelemigazolás mellékletét képezı pótlap használata akkor 
kötelezı, ha a kifizetett nem rendszeres jövedelem feltüntetésére a jövedelemigazoláson nincs 
elegendı hely. 
(2) Amennyiben a biztosított a 2014. május 11-ét megelızıen született gyermekre tekintettel 
igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, úgy az igény 
bejelentésével egyidejőleg a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az elızı év elsı napjától az 
ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást. 
Foglalkoztató hiányában a biztosított a terhességi-gyermekágyi segély, illetve 
gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt az irányadó idıszak jövedelmét igazoló 
jövedelemigazolást közvetlenül az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez nyújtja be.” 
(2) A Vhr. 37/A. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és 
g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
„(3) Az Ebtv. 63. § (1) bekezdésének az alkalmazásakor a biztosított gyermekgondozási díj 
iránti kérelme elbírálásához a foglalkoztató igazolást állít ki, melyet a biztosított által 



benyújtott igazolásokkal együtt a társadalombiztosítási kifizetıhely 5 napon belül továbbít a 
foglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szervhez.” 

Vhr. 37/A. §838 (1) A Tbj.-ben meghatározott mértékő pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszőnésekor a foglalkoztató a 
„Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezéső 
nyomtatványon (a továbbiakban: jövedelemigazolás) köteles igazolni a megelızı naptári év 
elsı napjától a jogviszony megszőnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékalapot képezı jövedelmét és azon idıtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékalapot képezı jövedelme nem volt. A jövedelemigazolásra külön 
fel kell vezetni az irányadó idıszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem összegét, 
jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság idıtartamát, valamint a kifizetés 
idıpontját. A jövedelemigazolás mellékletét képezı pótlap használata akkor kötelezı, ha a 
kifizetett nem rendszeres jövedelem feltüntetésére a jövedelemigazoláson nincs elegendı 
hely. 

(2) A biztosított a biztosítási jogviszony létrejöttekor a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja 
az elızı év elsı napjától minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást. 
Foglalkoztató hiányában a biztosított a pénzbeli ellátás iránti kérelemmel együtt az irányadó 
idıszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást közvetlenül az egészségbiztosítási 
szakigazgatási szervhez nyújtja be. 

 
14. § A Vhr. 38. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
„38. § (1) Ha a foglalkoztatónál kifizetıhely nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi 
segélyre, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem 
elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott 
igazolásokkal együtt – terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem esetén a „Nyilatkozat 
terhességi-gyermekágyi segély megállapításához”, gyermekgondozási díj iránti kérelem 
esetén az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezéső nyomtatvánnyal – öt napon 
belül a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a székhelye (telephelye) szerint illetékes 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, 
illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlı módon köteles igazolni. 
(2) Ha a foglalkoztatónál kifizetıhely mőködik, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi 
segélyre, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem 
elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a kifizetıhely részére 
megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlı 
módon köteles igazolni. 
(3) Az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
baleseti táppénz igényléséhez” elnevezéső nyomtatvány kiállítására kötelezett a (4) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelıen nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a 
székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 
Amennyiben az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási 
díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezéső nyomtatvány kiállítására kötelezett e 



jogviszonyával egyidejőleg fennálló biztosítási jogviszonya olyan foglalkoztatónál áll fenn, 
amely kifizetıhelyet mőködtet, a pénzbeli ellátás iránti igényét a kifizetıhelyhez nyújtja be. 
(4) Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy 
postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követıen elektronikus úton – ügyfélkapun 
keresztül – küldhetı meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 
(5) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében 
meghatározott személy kérheti. A kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített és a 
hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon 
fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál 
idıpontját, az igénylınek az elhunyt személlyel fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, 
valamint az igénylı személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, születési helyét, 
idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását. 
(6) Ha a biztosított a keresıképtelenség, a terhességi-gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelızı két éven belül más 
foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, ezt a tényt a 
„Foglalkoztatói igazolás”-on jelezni kell, továbbá 
a) a biztosítási idıt a 37. § szerint kiállított Igazolvánnyal, és 
b) amennyiben a biztosított a 2014. május 11-ét megelızıen született gyermekére tekintettel 
igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, az ellátás alapját 
képezı jövedelmet a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolással 
kell igazolni, melyet a foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolás”-sal, az egyéni vállalkozó 
pedig a kérelemmel együtt köteles benyújtani. 
(7) Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti 
nyomtatványokat, ezt a tényt a „Foglalkoztatói Igazolás”-on jelezni kell. 
(8) Amennyiben az Igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, 
úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni. 
(9) Amennyiben a jövedelemigazolással kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet 
eredményre, úgy a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj összegének 
megállapítása érdekében a NAV-tól kell a szükséges jövedelem adatokat beszerezni. 
(10) Az Ebtv. 82/F. § (1) bekezdése alapján a 2014. május 11-ét megelızıen született 
gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy 
gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a 2013. július 15-e elıtt hatályos, valamint 
a 2013. július 14-e után hatályos jogszabályok alapján is meg kell állapítani, és a biztosított 
részére a magasabb összegő ellátást kell folyósítani. 
(11) Az Ebtv. 39/B. §-a, 52/A. §-a és 55/A. §-a szerinti elıleget a jogosultság kezdı napján 
érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a rendelkezésre álló 
adatok alapján a jövedelem összege a minimálbér összegét nem éri el, ebben az esetben a 
rendelkezésre álló adatok alapján kell az elıleget megállapítani.” 
Vhr. 38. § (1)839 A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az 
,,Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról'' (a 
továbbiakban: Igazolvány) elnevezéső nyomtatványt a foglalkoztatónak átadja. A 
foglalkoztató az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony 
kezdetét és az Igazolványt a jogviszony megszőnéséig megırzi. A foglalkoztató a biztosítási 
jogviszony megszőnésekor az Igazolványba a megszőnést bejegyzi és az Igazolványt a 
biztosítottnak az utolsó munkában töltött napon átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás 
fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az 
Igazolványba a biztosítási adatokat az elızıek szerint bejegyzi és az Igazolványt visszajuttatja 
ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás elıbb kezdıdött. 
(2)840 A kifizetıhellyel rendelkezı foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az 
(1) bekezdésben említett adatokon kívül az Igazolványon feljegyzi a biztosítási jogviszony 



megszőnését közvetlenül megelızı két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, 
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj idıtartamát. Ha a biztosított a 
jogviszony megszőnése évében az Eb.tv. 48. §-ának (2) vagy (3) bekezdése alapján 
táppénzben részesült, az Igazolványra fel kell jegyezni a táppénz alapját képezı naptári napi 
jövedelmet. 
(3)841 Ha a biztosítás megszüntetését követıen a biztosított baleseti táppénz, terhességi-
gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj, iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett 
Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzellátás folyósításának 
befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon folyósított ellátás idıtartamát és azt 
öt napon belül visszaadja (visszaküldi) a biztosítottnak.  
(4) Ha az Igazolvány betelt, új Igazolványt kell kiállítani, és ahhoz csatolni kell a 
visszamenıleg két éven belüli biztosítási idıket tartalmazó Igazolványokat. 
(5)842 Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az 
Igazolványt és a 37/A. § szerinti jövedelemigazolást nem adja át, a foglalkoztató köteles a 
biztosítottat felhívni, hogy az Igazolványt, illetve a jövedelemigazolást az elızı 
foglalkoztatójától szerezze be, kivéve, Igazolvány esetében, ha a biztosítás kezdetétıl 
számított két éven belül, jövedelemigazolás esetében a jogviszony kezdetét megelızı év elsı 
napjától nem állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Errıl a tényrıl a 
biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia. Amennyiben a biztosított a foglalkoztató felhívására 
nem szerzi be az elızı foglalkoztatójától a jövedelemigazolást, úgy pénzbeli ellátás iránti 
igény benyújtása esetén az ellátásra való jogosultság elbírálására jogosult szerv a 
rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig 
megırizni. 
(6)843 A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt – a kérelem elsı fokon 
történı elbírálását követıen – a foglalkoztatóhoz, foglalkoztató hiányában a kérelmezıhöz 
vissza kell juttatni. A kifizetıhellyel nem rendelkezı foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti 
kérelemhez az Igazolványt abban az esetben csatolja, ha a biztosított e foglalkoztatónál elsı 
alkalommal kér pénzbeli ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási idın belül más 
foglalkoztatója is volt. 
 
15. § A Vhr. 38/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
„(2) Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus őrlaphoz csatolni a 
37. § szerint kiállított Igazolványt és jövedelemigazolást. 
(3) A papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált őrlapon, illetve a papíralapú 
eredeti igazoláson lévı adatok egyezıségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylı 
felel.” 
(2) Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus őrlaphoz az alábbi 
igazolásokat csatolni: 
a) a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolás, 
b) a 38. § szerint kiállított Igazolvány. 
(3) A papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált őrlapon, illetve a papíralapú 
eredeti igazoláson lévı adatok egyezıségéért a beküldı felel. 
 
16. § (1) A Vhr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 



(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
„(1) A táppénz megállapítása iránti kérelemben a keresıképtelenséget a keresıképtelenség és 
keresıképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenırzésérıl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. 
rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolással, a kórházi (klinikai) ápolást, 
valamint a szülı fekvıbeteg-ellátást nyújtó intézményben történı, gyermeke melletti 
tartózkodását a kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni.” 
Vhr. 41. § (1)858 A táppénz megállapítása iránti kérelemben a keresőképtelenséget külön 
jogszabály rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolással, a kórházi (klinikai) ápolást a 
kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni. 
(2) A Vhr. 41. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Amennyiben a beteg gyermek kórházi ápolásának ideje alatt a szülı gyermeke mellett 
tartózkodik, úgy a szülı kórházban történı tartózkodásának idejét az OEP által rendszeresített 
nyomtatványon kell igazolni.” 
(3) A kórházi (klinikai) ápolást az OEP által rendszeresített nyomtatványon kell igazolni. 
17. § A Vhr. 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
a) 1. § (1) bekezdésében a „kifizetıhelyére” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási 
kifizetıhelyére (a továbbiakban: kifizetıhely)” szöveg, 
b) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „(2)–(3)” szövegrész helyébe az „(1)–(4) és (6)” szöveg, 
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és 
g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
c) 1. § (4) bekezdésében a „38/C. §-ában,” szövegrész helyébe a „38/C. §-ában, 50. § (2)–(3) 
bekezdésében,” szöveg, 
d) 1. § (6) bekezdésében az „50. § (1)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „50. § (1) és 
(4) bekezdésében” szöveg, 
e) 1. § (8) bekezdésében az „és a 49/A. §-ban” szövegrész helyébe az „ , a 49/A. §-ban és a 
49/B. §-ban” szöveg, 
f) 7/A. § (7) bekezdésében az „eszközcsoportokra” szövegrész helyébe a „funkcionális 
csoportokra vagy alcsoportokra” szöveg, 
g) 28. § (3) bekezdésében az „a folyamatos” szövegrészek helyébe az „az Ebtv. 48/A. § (1) 
bekezdés szerinti folyamatos” szöveg, 
h) 38/A. § (1) bekezdésében az „a bérfizetés napján” szövegrész helyébe a „legkésıbb a 
bérfizetés napján” szöveg, 
i) 39. § (2) bekezdésében a „nyilvántartás” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának az” 
szöveg, 
j) 41/A. §-ában az „az anya” szövegrész helyébe az „a kérelmezı” szöveg, 
k) 42. § (1) bekezdésében az „orvost” szövegrész helyébe az „orvost és a biztosítottat” 
szöveg, 
l) 44. § (1) bekezdésében az „a baleseti jegyzıkönyvet” szövegrész helyébe az „az „Üzemi 
baleseti jegyzıkönyv”-et” szöveg, 
m) 45. § (3) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe a „baleset üzemiségét elismerı 
határozatot” szöveg 
lép. 



 
18. § Hatályát veszti a Vhr. 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
a) 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, 

b) jövedelem: 

ba) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az Ebtv. által 
meghatározott idıszakban a biztosított által elért, a Tbj. 19. § (3) bekezdése szerint fizetendı 
egészségbiztosítási járulék alapját képezı jövedelem, 

 
b) 31. § (1) bekezdésében a „pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezı” szövegrész, 
Vhr. 31. §725 (1)726 A táppénz összegének kiszámításánál rendszeres jövedelem a havi 
rendszerességgel járó munkabér (illetmény), pótlékok, továbbá a munkabér (illetmény) 
helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset, illetőleg szerződés alapján havonta járó 
díjazás vagy egyéb jövedelem. Annak vizsgálatánál, hogy a biztosított rendelkezik-e 180 
naptári napi jövedelemmel, csak a rendszeres jövedelmet kell figyelembe venni. Az egyéni és 
a társas vállalkozók részére e jogcímen járó táppénz összegének megállapításánál a 
vállalkozóként elért, bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet 
rendszeres jövedelemnek kell tekinteni. 
c) 31. § (9) bekezdése, 
(9)733 A 27/A. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a megszűnt jogviszonyból származó 
rendszeres jövedelmet egy összegben kell hozzáadni a táppénzre való jogosultságot 
megalapozó jogviszonyból származó rendszeres jövedelemhez. Az összesített rendszeres 
jövedelem naptári napi összegéhez kell hozzáadni a nem rendszeres jövedelem (jövedelmek) 
naptári napi összegét. 
d) 31/D. § (2) bekezdése, 
(2)757 Táppénz méltányosságból történő engedélyezésére irányuló kérelem az 
igényjogosultság megszűnését, illetve az arról történő tudomásszerzést követő 15 napon 
belül nyújtható be. 
e) 32. § (3) bekezdése, 
Baleseti ellátásra való jogosultság 
(3)781 Az Ebtv. 18. § (6) bekezdés e) pontja, 52. és 53. §-a, továbbá e rendelet alkalmazásában 
balesetnek minısül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külsı hatás, amely a sérült 
akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idı alatt következik be, és sérülést, 
mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetıleg halált okoz. 
 
f) 33. § (2), (4) és (5) bekezdése, 
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és 
g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2)783 Az Ebtv. 55. §-a alapján a baleseti táppénz összegének kiszámításakor nem vehetı 
figyelembe 
a) az átlagkereset, a távolléti díj – ide nem értve a munkaszüneti napra járó távolléti díjat –, 
valamint az az idıtartam, amelyre azt kifizették, 



b) a törzsgárda jutalom, a jubileumi jutalom, a végkielégítés, valamint azon juttatás, amely 
nem a végzett munkáért, tevékenységért került kifizetésre. 
 (4)785 Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehetı idıszakban végzett munkáért 
nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, a baleseti táppénz alapját képezı nem rendszeres 
jövedelmet azon idıtartam naptári napi napjainak számával kell elosztani, amelyre tekintettel 
azt kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság idıtartamát a jogszabály 
rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem 
rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok száma 
nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál 
figyelembe vett napok számánál. 
(5)786 Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehetı idıszakban végzett munkáért 
nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, akkor a baleseti táppénz alapját képezı naptári napi 
jövedelem kiszámításánál a rendszeres jövedelem naptári napi összegéhez hozzá kell adni a 
nem rendszeres jövedelem (4) bekezdés szerint megállapított naptári napi összegét. 
 
g) 33. § (3) bekezdésében a „rendszeres” szövegrész, 
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és 
g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
(3)784 Ha a baleseti táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 
munkanapnál kevesebb, úgy ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos 
munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó 
része képezi a baleseti táppénz alapját. 
h) 40. § (2) bekezdésében a „helyszíni vizsgálat során” szövegrész. 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
 
(2)857 A tájékoztatóban foglaltak betartását az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv 
helyszíni vizsgálat során ellenőrzi. 



2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása 
19. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § 
második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: 
„A finanszírozási szerzıdésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részének 
módosítása esetén is – amennyiben a módosításra nem jogszabály-változás miatt kerül sor – 
az e §-ban foglaltak szerint kell eljárni.” 
3. §

19 Az OEP a szolgáltatókkal kötendő finanszírozási szerződés 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 szerződéskötést megelőzően 30 nappal 
előzetesen egyezteti. A finanszírozási szerződésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit 
tartalmazó részének módosítása esetén a fentiek szerint kell eljárni. 
20. § A Kr. 4. §-a a következı (12) bekezdéssel egészül ki: 
„(12) Élıdonoros szervátültetés esetén, amennyiben a recipiens magyar biztosítási 
jogviszonnyal rendelkezik és az átültetésre kerülı szerv külföldi donorból származik, a 
külföldi donor magyarországi ellátását a donor adatlapjának és a betegdokumentáció másolati 
példányának a megküldésével egyidejőleg az egészségügyi szolgáltató „K” térítési 
kategóriában jelenti a finanszírozó részére. Az ellátást a finanszírozó minden esetben 
ellenırzi.” 
21. § A Kr. a következı 4/B. §-sal egészül ki: 
„4/B. § Az OEP a szolgáltatók által az országos várólista nyilvántartásban – a várólista 
alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
szerint – regisztrált adatok és a fekvıbeteg szakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között 
minden tárgyhónapot követı 20. napig (a továbbiakban: egyeztetési idıpont) elszámolási 
egyeztetést végez. Ennek során az OEP a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó 
napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az adatokban a tárgyhónapot 
követı 20. nap végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe 
kell venni az 5/A. § szerinti eljárások során.” 
22. § A Kr. a következı 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki: 
„5/A. § (1) A fekvıbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathiánynak minısül, ha 
az Eb. tv. 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján teljesíthetı fekvıbeteg-szakellátással 
kapcsolatosan a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti országos várólista nyilvántartásban (a 
továbbiakban: országos várólista nyilvántartás) az egyeztetési idıpontban a jelentett adathoz 
tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik. 
(2) A fekvıbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathibának minısül, ha a 
fekvıbeteg-szakellátás elszámolási szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban 
a várólista nyilvántartási tétel adathibás, mivel a jelentett adathoz tartozó várólista 
nyilvántartási tételrıl az országos várólista nyilvántartási rendszerben az egyeztetési 
idıpontban megállapítható, hogy 
a) az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból, 
b) az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezıen nyilvántartandó adatok 
teljes körét, 
c) az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési 
idıpontban nem felel meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak, 
d) a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista 
nyilvántartásba történt felvételt követıen nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési 
útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenırzés alapján küldött elsı 



hibaüzenetet követı 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel 
adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, vagy 
e) a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy 
részjelentése az aktuális elszámolási idıszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok 
között nem szerepel. 
(3) Az OEP az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdésben meghatározott 
adathiba által érintett nyilvántartási tételekrıl, valamint az érintett fekvıbeteg-szakellátásra 
vonatkozó adatokról listát készít. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba által érintett 
ellátások nem finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, illetve az adathiba fennáll. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti adathiány megszüntetéséig, illetve a (2) bekezdés szerinti 
adathiba kijavításáig a szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét az érintett esetek számának 
és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzataként meghatározott összeggel csökkenteni kell. Ha 
az adathiány megszüntetése, illetve az adathiba kijavítása a tárgyhónapot követıen sem 
történik meg, az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett esetek 
számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzatával egyezı összeggel a szolgáltató havi 
finanszírozási díját csökkenteni kell. 
(6) Nem kell alkalmazni az (5) bekezdésben foglaltakat a (2) bekezdés e) pontja szerinti 
esetben, ha a szolgáltatónál a teljesítmény-elszámolás keretében a folyamatban lévı ellátás 
jelentésére legalább részben sor került. 
5/B. § (1) A teljesítményjelentések feldolgozását, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb, a 
finanszírozás mértékének megállapítását érintı elháríthatatlan akadály esetén az OEP 
fıigazgatója – az egészségügyért felelıs miniszter értesítésével egyidejőleg – a betegellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében elrendelheti, hogy az akadály megszőnéséig az 
érintett egészségügyi szolgáltatók részére az akadály bekövetkezését megelızı, az 
akadályoztatással érintett ellátási forma háromhavi finanszírozási díja átlagának megfelelı 
finanszírozási díj utalására kerüljön sor. 
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási díj nem állapítható meg, 
akkor az egészségügyi szolgáltató részére az adott ellátási formára jellemzı országos havi 
átlagos teljesítménydíj megállapítására kerül sor. 
(3) Az elháríthatatlan akadály léte nem érinti az egészségügyi szolgáltatók e rendeletben 
meghatározott kötelezettségeit. 
(4) Az akadály megszőnését az OEP fıigazgatója állapítja meg, melyrıl értesíti az 
egészségügyért felelıs minisztert. Az akadály megszőnését követıen a teljesítményjelentések 
vonatkozásában az adathiány pótlására, hibás adat javítására nyitva álló – e rendeletben 
megállapított – határidık újrakezdıdnek. 
(5) Amennyiben az (1), illetve a (2) bekezdés szerint utalványozott finanszírozási díj nem éri 
el vagy meghaladja a teljesítményjelentések visszamenıleges feldolgozása alapján 
megállapítható díjat, úgy a különbözetet az OEP jogosult a következı havi finanszírozási 
díjjal egyidejőleg utalványozni vagy abból visszatartani.” 
23. § A Kr. 28/B. §-a a következı (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az egészségügyi szolgáltató a 2012. december 31-ét követı intézményi integrációt 
megelızıen önálló egészségügyi szolgáltatóként mőködı telephelye után is jogosult az (1) és 
a (2) bekezdés szerinti díjazásra, ha arra a telephely az integrációt megelızıen jogosult volt.” 
28/B. §276 (1) Az aktív fekvıbeteg-szakellátás területén arc-, állcsont-szájsebészet szakmában 
ellátást nyújtó szolgáltató 
a) III. progresszivitási szintő arc-, állcsont-szájsebészeti osztálya 1 000 000 Ft, 
b) II. progresszivitási szintő arc-, állcsont-szájsebészeti osztálya 500 000 Ft 
havi fix összegő díjra jogosult azzal, hogy a díjazás nem növelhetı több, azonos ellátási 
formába tartozó szervezeti egység mőködtetése esetén. 



(2) Az aktív fekvıbeteg-szakellátás területén 
a) a 4000 kardiológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén, 
b) a 0900 neurológia szakma II. és III. progresszivitási szintjén, 
c) a 0901 stroke ellátás II. progresszivitási szintjén, 
d) az 1900 tüdıgyógyászat szakma III. progresszivitási szintjén 
szakmaspecifikus ırzıt mőködtetı egészségügyi szolgáltató 300 000 Ft havi fix összegő díjra 
jogosult szakmánként azzal, hogy a díjazás nem növelhetı több, azonos szakmához tartozó 
ırzı mőködtetése esetén. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti összevont 
szakellátás elıirányzata szolgál. 
 
24. § A Kr. 30/A. § (1) bekezdés elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép: 
„A vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az R. 13. 
számú melléklete tartalmazza.” 
30/A. §

304 (1)305 A vértranszfúziós intézetektől a felhasználó intézmények által igényelt a 
nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. 
rendeletben meghatározott vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) 
térítési díját az egészségügyért felelős miniszter rendeletben határozza meg. A térítési díjak 
fedezetét a szolgáltatók teljesítményarányos finanszírozási díjazása tartalmazza. A felhasználó 
intézmény számla alapján közvetlenül fizeti meg a kiadó vértranszfúziós intézet részére az 
igényelt vérkészítmény(ek) díját. 
25. § A Kr. a következı 76. §-sal egészül ki: 
„76. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) 
megállapított 5/A. § (4), illetve (5) bekezdése szerinti jogkövetkezmények a 2013. október 31-
ét követı teljesítmények elszámolásától alkalmazhatóak. 
(2) A Módr3. által megállapított 28/B. § (2a) bekezdésében foglaltakat a 2013. január 1-jétıl a 
Módr3. hatálybalépéséig terjedı idıszakra járó díjazás tekintetében is alkalmazni kell.” 
 
26. § (1) A Kr. 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez510 
Krónikus ellátások 
A krónikus betegellátás szakmai csoportosítási szempontjait, súlyozási szorzóit és a jelentési 
kódokat, amennyiben az ellátás nem tartozik az R.-ben meghatározott rehabilitációs ellátási 
program szerinti nappali ellátások közé, a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A Kr. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
(3) A 26. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. és a 3. melléklet 2013. augusztus 1-jén lép 
hatályba. 
 
14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez518 
„ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrıl 
 
(3) A Kr. 32. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 
(3) A 26. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. és a 3. melléklet 2013. augusztus 1-jén lép 
hatályba. 
 
32. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez547 



A szervátültetést végzı orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység 
teljesítményjelentés adattartama 
 
27. § A Kr. 
a) 6/A. § (1), (1a), (2) és (3) bekezdésében a „finanszírozási elıleg” szövegrész helyébe a 
„mőködési költségelıleg” szöveg, 
b) 6/A. § (2) bekezdésében a „finanszírozási elılegben” szövegrész helyébe a „mőködési 
költségelılegben” szöveg, 
c) 6/A. § (3) bekezdésében a „finanszírozási elıleget” szövegrész helyébe a „mőködési 
költségelıleget” szöveg, 
d) 6/A. § (5) bekezdésében a „finanszírozási elıleget” szövegrész helyébe a „finanszírozási 
elıleget és a mőködési költségelıleget” szöveg, 
e) 6/B. § (1) bekezdésében a „(10)” szövegrész helyébe a „(13)” szöveg, 
f) 14. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a „mellékletében felsorolt település(ek)re 
kiterjed és a körzet lakosságszáma a 800 fıt eléri, vagy” szövegrész helyébe az „alapján 2012. 
december 31-ig jogosult volt a fix összegő díjazás 50%-os emelésére, vagy” szöveg, 
g) 35. § (3) bekezdés a) pontjában a „kezdeményezésre vagy” szövegrész helyébe a 
„kezdeményezésre, kezelıorvosi javaslat vagy” szöveg, 
h) 40. § (11a) bekezdés b) pontjában az „a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia” 
szövegrész helyébe az „a mozgásszervi rehabilitáció és a neurológiai rehabilitáció” szöveg, 
i) 64. § (4) bekezdésében a „2013. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-
ig” szöveg, a „2013. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2014. március 1-jéig” szöveg, 
j) 64. § (5) bekezdésében a „2013. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2014. június 30-
áig” szöveg, a „2014. január 31-éig” szövegrész helyébe a „2014. augusztus 31-éig” szöveg, 
k) 8/A. számú melléklet „Megjegyzés” megjelöléső részében az „az október 1. és szeptember 
30.” szövegrész helyébe az „a november 1. és október 31.” szöveg 
lép. 
 
28. § Hatályát veszti a Kr. 40. § (2) bekezdésében az „a kórházi felvétel idıpontjától számított 
legalább 10 napon túl” szövegrész. 
(2)399 Egy fekvőbeteg-osztályos ellátási eset – az R. 8. számú mellékletének 1. és 2., valamint 
8–12. pontja szerinti nagy értékű műtéti eljárások, beavatkozások kivételével – egy 
finanszírozási esetnek minősül, amelynek típusát a fekvőbeteg-ellátó osztály aktív vagy 
krónikus minősítése határozza meg. Önálló finanszírozási esetnek minősül a kórházban 
meghalt beteg boncolása is. Amennyiben az R. 8. számú mellékletének 1. és 2. pontja, 
valamint 8–12. pontja szerinti nagy értékű műtéti beavatkozás a kórházi felvétel időpontjától 
számított legalább 10 napon túl történt, a nagy értékű eljárás, illetve beavatkozás és az azt 
megelőző ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el az elszámolási szabályok 
alapján. 



3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása 
29. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 2. § c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek idıtartama a potenciális donor kijelölésétıl 
az adott szerv beültetésének kezdetéig vagy a szerv ártalmatlanításáig tart,” 
c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az 
adott szerv beültetésének kezdetéig tart, 
30. § (1) A Vr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: 
OVSZK) mőködteti azzal, hogy a transzplantációs várólista mőködtetéséhez a (2) 
bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok 
közremőködését veszi igénybe. A transzplantációs várólista – a csontvelı transzplantációra 
vonatkozó lista kivételével – az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban 
részes szervcsere szervezet (a továbbiakban: szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi 
várólista részét képezi.” 
3. § (1) A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: 
OVSZK) működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez a (2) 
bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok 
közreműködését veszi igénybe. 
(2) A Vr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) A transzplantációs várólistára történı felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a 
törléssel kapcsolatos döntést a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs 
Bizottság hozza meg a várólista-sorrend kialakításának szakmai feltételeirıl szóló 
jogszabályban, valamint szervátültetések esetében az (1) bekezdés szerinti, a szervcsere 
szervezettel kötött megállapodásban foglaltak szerint.” 
(4) A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a 
törléssel kapcsolatos döntést, a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs 
Bizottság hozza meg a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint. 
31. § A Vr. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
„(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a 
beteget transzplantációs várólistára helyezi. Az OVSZK meghatározza a beteg Ebtv. 20/A. § 
(5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító), amelyet zárt 
borítékban, személyesen vagy a kezelıorvos útján kell közölni a beteggel. Az egyedi 
azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében közzéteszi és a beteg állapotában 
bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja. 
(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történı felvételrıl, törlésrıl és 
minden egyéb, a várólistával kapcsolatban a beteget érintı döntésrıl a beteget és 
kezelıorvosát, valamint az OVSZK-t írásban tájékoztatja.” 

(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén, a Transzplantációs Bizottság a 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint a beteget transzplantációs várólistára 
helyezi, és meghatározza az Ebtv. 20/A. §-a (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a 
továbbiakban: egyedi azonosító). Az egyedi azonosítót zárt borítékban, személyesen vagy a 
kezelıorvos útján kell közölni a beteggel. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi 
várólista keretében teszi közzé. 

(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történı felvételrıl, törlésrıl és 
minden egyéb döntésrıl a beteget és kezelıorvosát írásban tájékoztatja. 



 
32. § A Vr. 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„5. § (1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelı beteg kiválasztását a 
szervcsere szervezet végzi. Az OVSZK minden szervriadó esetén továbbítja a donor adatokat 
a szervcsere szervezet felé. A 3. § (1) bekezdése szerinti megállapodás alapján magyar 
betegnek érkezı szervfelajánlást az OVSZK fogadja és továbbítja az illetékes 
Transzplantációs Központ felé. 
(2) A szervriadó kimenetelérıl a beavatkozást végzı egészségügyi szolgáltató a beavatkozást 
követı 24 órán belül értesíti az OVSZK-t. Az OVSZK az értesítés alapján haladéktalanul 
tájékoztatja a szervcsere szervezetet.” 
5. § (1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelı beteg kiválasztása, 
ennek dokumentációja a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok alapján 
történik. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beültetést végzı orvos, a beavatkozást követı 
nyolc napon belül megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak. 
 
33. § Hatályát veszti a Vr. 
a) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „Országos Vese Transzplantációs Bizottság,” szövegrész, 
d) vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció: Országos Vese 
Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese-
hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság, 
b) 7. § (2) bekezdésében az „A szakmai beszámolóban a beültetett szervekre vonatkozó 
allokációs kritériumok érvényesülését is be kell mutatni.” szövegrész, 
(2) A Transzplantációs Bizottságok működésükről éves szakmai és pénzügyi beszámolót 
készítenek, amelyet megküldenek az OVSZK részére. A szakmai beszámolóban a beültetett 
szervekre vonatkozó allokációs kritériumok érvényesülését is be kell mutatni. 
c) 9. § (1)–(3) bekezdése. 
9. § (1) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság feladatát a 3. számú melléklet A) pontja 
szerinti Regionális Vese Transzplantációs Bizottságon, illetve a 3. számú melléklet B) pontja 
szerinti Regionális Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottságon (a továbbikban 
együtt: regionális bizottságok) keresztül látja el. 
(2) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság tagjai: 
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy, 
b) a Regionális Vese Transzplantációs Bizottságok vezetıi, 
c) a Magyar Nefrológiai Társaság Transzplantációs Bizottságának vezetıje, 
d) az adott szerv átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végzı laboratórium 
vezetıje. 
(3) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályok alapján biztosítja a régiók közötti egyenletes szervelosztást és szakmai 
szempontból felügyeli a regionális bizottságokat. 



4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 
34. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. Vhr.) 1. §-a 
a következı (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) Ha az 1. számú melléklet szerinti eszköz befogadása, illetve cseréje az (1) bekezdés a) 
pontja szerinti többletkapacitás iránti igénnyel is jár, az eszköz befogadásáról, illetve 
cseréjérıl az (1) bekezdés a) pontja szerinti többletkapacitás befogadására irányuló eljárásban 
kell dönteni és az (1) bekezdés f) pontja szerinti eljárást nem kell lefolytatni.” 
35. § Az Eftv. Vhr. 5/B. § (6a) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(6a) Abban az esetben, ha jogszabályi változás érinti a Tv. 5/A. § (8b) bekezdés d) 
pontjában, illetve (8c) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat, a változást – a 
kapacitás-nyilvántartásnak a (3), illetve az (5) bekezdés szerinti módosulásáig – az 
egészségbiztosításért felelıs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett 
tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy ennek tényét – a 
tájékoztató elérhetıségének biztosításával egyidejőleg – a kapacitás-nyilvántartásban is 
közölni kell.” 
(6a)78 Abban az esetben, ha jogszabályi változás érinti a (2) bekezdés c) pontjában, illetve a (4) 
bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat, a változást – a kapacitás-nyilvántartásnak a 
(3), illetve az (5) bekezdés szerinti módosulásáig – az egészségbiztosításért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint kell 
figyelembe venni azzal, hogy ennek tényét – a tájékoztató elérhetőségének biztosításával 
egyidejűleg – a kapacitás-nyilvántartásban is közölni kell. 
36. § Az Eftv. Vhr. 15. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) A TBB létszáma 8 fı, amelybıl 3 fıt az egészségügyért felelıs miniszter, 1 fıt az 
államháztartásért felelıs miniszter, 2 fıt az OEP fıigazgatója, 1 fıt az országos tisztifıorvos 
és 1 fıt a GYEMSZI fıigazgatója jelöl ki. A TBB elnökét – a tagok közül – az OEP 
fıigazgatója jelöli ki.” 
(3)167 A TBB létszáma 7 fő, amelyből 3 főt az egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az 
államháztartásért felelős miniszter, 2 főt az OEP főigazgatója, 1 főt az országos tisztifőorvos 
jelöl ki. A TBB elnökét – a tagok közül – az OEP főigazgatója jelöli ki. 
37. § Az Eftv. Vhr. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az 1. § (1) bekezdés c), d) és f)–j) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti 
többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérıen az e § szerinti eljárás során is 
befogadásra kerülhet.” 
Egyszerősített többletkapacitás-befogadási eljárás180 
15/A. §181 (1)182 Az 1. § (1) bekezdés c), d) és g)–j) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése 
szerinti többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérıen az e § szerinti eljárás során is 
befogadásra kerülhet. 

 
38. § (1) Az Eftv. Vhr. 8. § (9a) bekezdés h) pontjában az „az ellátási kötelezettség” 
szövegrész helyébe az „a Tv. 1. § (2) bekezdés l) pontja szerinti egészségügyi szakellátási 
intézménymőködtetési kötelezettség, a Tv. 1. § (2) bekezdés o) pontja szerinti egészségügyi 
szakellátási feladat, illetve a Tv. 1. § (2) bekezdés p) pontja szerinti egészségügyi szakellátási 
kötelezettség” szöveg lép. 
Az átcsoportosításra vonatkozó szabályok 

(9a)107 Az OTH nem engedélyezheti a kérelemben foglalt átcsoportosítást, ha 



h) az átcsoportosítás veszélyeztetné az ellátási kötelezettség teljesítését, illetve az 
átcsoportosítás elıreláthatólag az ellátás szakmai színvonalának csökkenésével járna, 

 
(2) Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 5/B. § (2), (2a), (4) és (6) bekezdése. 
Az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek nyilvántartása70 
5/B. §71 (2)73 A kapacitás-nyilvántartásban a szakellátási kapacitások ellátási formánként, 
szolgáltatónként és szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás tartalmazza 
a) a kapacitással rendelkezı egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, egyedi azonosítóját, 
b) a kapacitással rendelkezı egészségügyi szolgáltató szerinti térség megnevezését, 
c) a kapacitás szerinti szakma megnevezését, kódját, 
d) a kapacitás mennyiségét (óraszám, illetve ágyszám, illetve egyéb finanszírozási egység), 
e) a kapacitások módosításának dátumát, 
f) a szünetelı kapacitások mennyiségét, a szünetelés kezdı idıpontját és a szünetelés 
befejezésnek idıpontját, továbbá a szünetelés idejére más egészségügyi szolgáltató 
kijelölésének tényét, 
g) a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitásokat. 
(2a)74 A kapacitás-nyilvántartás a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza 
a) a kapacitás tekintetében közszolgáltatásért felelıs szerv nevét és székhelyét, 
b) a Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás, illetve a Tv. 2. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti szerzıdés 
ba) típusának megjelölését (ellátási szerzıdés/megállapodás), 
bb) megkötésének idıpontját, 
bc) hatálybalépésének idıpontját, 
bd) idıtartamát (határozatlan/határozott – határozott idıtartam esetében annak ideje években 
megadva), 
be) által feladat teljesítésére kötelezett fél nevét, székhelyét, 
bf) által érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét, székhelyét, 
bg) által érintett szakma megnevezését és a kapacitás mértékét. 
 (4)75 A kapacitás-nyilvántartásban a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek 
térségenként, ellátási formánként, szolgáltatónként, szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás 
tartalmazza 
a) a térség megnevezését, 
b) az egészségügyi szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját, székhelyét, 
c) az ellátás nyújtásának telephelyét, 
d) a szakma megnevezését, kódját, 
e) az ellátás progresszivitási szintjét, 
f) az ellátási kötelezettséggel érintett ellátási területet településenként, illetve 
településrészenként. 
 (6)77 A kapacitás-nyilvántartásban a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitások az 
(1) bekezdés szerinti kapacitásoktól elkülönülten, ellátási terület és szolgáltatóhoz való 
közvetlen hozzárendelés nélkül, az alábbi formában szerepelnek: 
a) aktív fekvıbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma, 
b) krónikus és rehabilitációs fekvıbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma, 
c) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások szakorvosi óra száma, 
d) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások nem szakorvosi óra száma, 
e) egyéb teljesítményegységek szerinti tartalék finanszírozási egységek száma. 



5. 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 módosítása 
39. § 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 (a továbbiakban: Tr.) 2. § 12. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„12. új orvosi eljárás: orvosi közremőködéssel vagy közvetlen orvosi irányítással végzett – az 
egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 
miniszteri rendeletben, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-
szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó 
elszámolhatósági feltételekrıl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 
miniszteri rendeleti szabályokban, az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-
9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 
miniszteri rendeleti szabályokban, a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának 
alkalmazásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, továbbá a gyógyító-megelızı ellátás 
jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok 
kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeleti szabályokban nem szereplı – 
egészségügyi tevékenység, amelyet diagnosztikus, terápiás, megelızı, rehabilitációs céllal 
végeznek új módszertan vagy technológia alkalmazásával, és amely 
a) a már korábban is alkalmazott, azonos ellátási célú orvosi eljárásokhoz képest 
aa) diagnosztika esetén a vizsgálati cél szempontjából releváns jellemzı legalább egy 
paraméterrel eltérı értékét határozza meg, vagy a jellemzı paraméter értékének mérési 
pontosságát, megbízhatóságát módosítja vagy 
ab) megelızés, terápia, rehabilitáció esetén az alkalmazásával a beteg egészségi állapotának 
legalább egy, az eljárás célja szempontjából releváns értékét javítja vagy 
b) az egészségi állapot korábban nem vizsgált jellemzıjének meghatározására vagy az 
egészségi állapot, betegség korábban nem kezelt elváltozásának megszüntetésére, javítására, 
romlásának megakadályozására irányul.” 
40. § (1) A Tr. 4. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az ügyintézési határidı a kérelemnek az OEP-hez 
történı megérkezésétıl számított 90 nap.” 
(2) A Tr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Ha a befogadási kérelem új gyógyszert igénylı új technológia befogadására irányul, az 
OEP a kérelemben foglaltakat elkülöníti és a technológiai befogadásra vonatkozó eljárást az 
R1. szerinti eljárással egyidejőleg lefolytatja, azzal, hogy a kérelemben foglaltakról egy 
határozatban dönt.” 
41. § A Tr. 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„5. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény 19/A. § (1a) bekezdésében meghatározott formában, az 1. 
melléklet szerinti adattartalommal az OEP-hez kell benyújtani. 
(2) A kérelemhez csatolni kell 
a) a gyógyító-megelızı eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák 
egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért 
fizetendı igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
igazgatási szolgáltatási díj befizetésérıl szóló igazolást, 
b) amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult képviselı jár el, úgy az eljáró személy részére 
adott írásbeli meghatalmazását, 



c) a beküldött elektronikus adathordozón szereplı és a papír alapú adatok azonosságáról szóló 
nyilatkozatot, és 
d) új eszközt igénylı kérelem esetében a befogadási kérelem tárgyát képezı új eszköz és a 
kérelemhez csatolt CE-tanúsítványban szereplı eszköz azonosságáról szóló nyilatkozatot, 
valamint amennyiben a kérelmezı nem a termék gyártója, úgy az eljáró személy/szerv részére 
adott írásbeli meghatalmazást. 
(3) A kérelmezı a kérelmet vagy a személyét érintı adataiban bekövetkezett változásokról 
haladéktalanul értesíti az OEP-et.” 
42. § (1) A Tr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az OEP a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kérelem beérkezésétıl számított 7 
napon belül szakhatósági állásfoglalás céljából megküldi a kérelmet az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal számára.” 
(2) A Tr. 6. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Az OEP a 4. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kérelem esetében az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal szakhatósági állásfoglalásának kézhezvételét követı 
5 napon belül, a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetében annak az OEP-hez 
történı megérkezésétıl számított 5 napon belül a kérelmet véleményezés céljából megküldi a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a 
továbbiakban: GYEMSZI), valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes 
tagozatának (a továbbiakban: tagozat), továbbá megküldheti az Egészségügyi Tudományos 
Tanácsnak. Az OEP a kérelemhez tájékoztatásul csatolja az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal szakhatósági állásfoglalását.” 
(3) A Tr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A GYEMSZI, a tagozat, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács a kérelem 
kézhezvételétıl számított 30 napon belül küldi meg a véleményét az OEP részére.” 
(4) A Tr. 6. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Amennyiben a befogadási kérelem több tagozatot is érint, úgy az OEP a kérelmet az 
(1a) bekezdés alapján az egészségügyi szakmai kollégium elnökének küldi meg 
véleményezésre, amely alapján az egészségügyi szakmai kollégium elnöke a (2) bekezdésben 
foglaltak szerint jár el.” 
(5) A Tr. 6. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) Az Egészségügyi Tudományos Tanács – az (1a) bekezdés alapján történı megkeresése 
esetén – véleményt nyilvánít arról, hogy 
a) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a 
technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e, 
b) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi 
alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e és 
c) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására.” 
(6) A Tr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) Az OEP a (2) bekezdés szerinti határidı lejártát követı 3 napon belül kikéri a kérelem 
tekintetében az R1. szerinti Egészségügyi Technológia-értékelı Bizottság véleményét. Az 
Egészségügyi Technológia-értékelı Bizottság a kérelem kézhezvételétıl számított 20 napon 
belül küldi meg a véleményét az OEP részére. Az OEP az Egészségügyi Technológia-értékelı 
Bizottság véleményének kézhezvételétıl számított 10 napon belül értékeli, és a gyógyító-
megelızı eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásba történı befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai 
szempontrendszerrıl és szakmapolitikai prioritásokról szóló miniszteri rendeletben (a 
továbbiakban: R2.) meghatározott szakmai szempontrendszer alapján pontozza a kérelmet.” 
43. § (1) A Tr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 



„(1) A miniszter a határozatok alapján a Magyarország központi költségvetésérıl szóló 
törvény soron következı kihirdetését követıen és annak figyelembevételével, a 
társadalombiztosítási finanszírozásra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításával 
fogadhatja be a technológiákat.” 
(2) A Tr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) Ha a határozat a 6. § (5) bekezdése alapján megállapítja, hogy a technológia életmentı és 
finanszírozott alternatívával nem rendelkezik, vagy az E. Alap számára megtakarítással jár, 
akkor a miniszter az (1) bekezdéstıl eltérı idıpontban is befogadhatja a technológiát.” 
44. § A Tr. 
a) 6. § (3) bekezdésében az „Az illetékes szakmai kollégium (kollégiumok) a véleményüket” 
szövegrész helyébe az „A tagozat a véleményét” szöveg, az „adhatják” szövegrész helyébe az 
„adhatja” szöveg, 
b) 8. § (2) bekezdésében az „R3.-ban” szövegrész helyébe az „R2.-ben” szöveg, 8. § (3) 
bekezdés c) pontjában az „R3.” szövegrész helyébe az „R2.” szöveg, 
c) 2. mellékletében az „A szakmai kollégiumok” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi 
szakmai kollégium, illetve annak tagozata” szöveg 
lép. 
45. § Hatályát veszti a Tr. 
a) 7. és 14. §-a, 
b) 8. § (1) bekezdésében a „ , valamint a 7. §” szövegrész. 



6. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 
46. § Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A praxiskezelı az Öotv. 2/C. § b) pontja szerinti feladatkörében nyilvántartja az eladott 
praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az 
átadás idıpontját.” 



7. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal 
végezhetı tevékenységekrıl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérıl és jegyzékeinek 
módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása 
47. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal 
végezhetı tevékenységekrıl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérıl és jegyzékeinek 
módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KábszR.) 2. §-a 
helyébe a következı rendelkezés lép: 
„2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed 
a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal 
végezhetı, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekre, 
b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhetı 
tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra, 
c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi 
eljárására, továbbá e jegyzékek módosítására, 
d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az 
állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, 
magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark által történı 
megrendelésére, 
e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentınél, továbbá az egészségügyi 
szolgáltatónál végzett rendészeti ellenırzésre, valamint 
f) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett 
klinikai vizsgálatok és orvostudományi, valamint tudományos célú kutatások 
engedélyezésére. 
(2) E rendelet hatálya az (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott eljárásokon túl az 
egészségügyi szolgáltatókra akkor terjed ki, ha e rendelet kifejezetten így rendelkezik.” 
2. A rendelet hatálya 
2. § E rendelet hatálya kiterjed 
a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal 
végezhetı, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekre, 
b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhetı 
tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra, 
c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi 
eljárására, továbbá e jegyzékek módosítására, 
d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az 
állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, 
magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark által történı 
megrendelésére, 
e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentınél, továbbá az egészségügyi 
szolgáltatónál végzett rendészeti ellenırzésre, valamint 
f) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett 
klinikai vizsgálatok és orvostudományi, valamint tudományos célú kutatások 
engedélyezésére. 
 
48. § A KábszR. 4. §-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) Amennyiben az e rendelet szerint kiadott engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezet 
olyan tevékenységet is folytat, amelyhez kizárólag nyilvántartásba vétele szükséges, 
nyilvántartásba vett adatait az e rendelet szerint kiadott engedélyében kell feltüntetni.” 
49. § (1) A KábszR. 16. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
„(1) Az eseti exportengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére 
postai úton megküldi, a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt 



megırzi. Az eseti exportengedély három példányát az exportır kapja meg. A példányokat a 
szállítmány indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végzı vámszerv bélyegzıjével látja el, és 
feltünteti rajta az eljárás elvégzésének idıpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, 
pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a szállítmánnyal 
együtt továbbküldi a kiléptetı vámszervnek. A kiléptetı vámszerv a szállítmány országból 
való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének 
idıpontját. Az eljáró vámszerv az engedély két példányát visszaküldi az EEKH részére. Az 
EEKH az engedély egy példányát megküldi az exportır részére. Az eseti exportengedély egy 
példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig kíséri. 
(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra 
vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három 
példányát az exportır részére megküldi. A kiszállítás során az engedélyen feltüntetett 
vámszerv az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás idıpontját és a szállított 
kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd az engedély két 
példányát visszaküldi az EEKH-nak. Az EEKH az engedély egy példányát megküldi az 
exportır részére. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a 
célállomásig végigkíséri. 
(3) Az eseti importengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére 
postai úton megküldi. Az eseti importengedély három példányát az importır kapja meg, 
amelybıl egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól 
beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importır két példányt 
bemutat az engedélyen feltüntetett vámszervnek. 
(4) Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkezı szállítmány 
belépésekor az importır által bemutatott két példányt lebélyegzi és feltünteti rajtuk a 
beléptetés elvégzésének idıpontját, és amennyiben nem végzi el a behozatali irányú 
vámeljárást, a szállítmányt és az engedélypéldányokat árutovábbítás vámeljárás keretében 
továbbküldi a további vámeljárás elvégzésére kijelölt vámszervnek. Az eljárást lefolytató 
vámszerv a példányokat hitelesíti, feltünteti rajtuk a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új 
pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követıen az egyik példányt az EEKH részére 
visszaküldi. A másik példányt az importır megırzi.” 
16. § (1)15 Az eseti exportengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság 
részére postai úton megküldi, a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt 
megırzi. Az eseti exportengedély három példányát az exportır kapja meg. A példányokat a 
szállítmány indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végzı vámszerv bélyegzıjével látja el, és 
feltünteti rajta az eljárás elvégzésének idıpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, 
pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a szállítmánnyal 
együtt továbbküldi a kiléptetı vámszervnek. A kiléptetı vámszerv a szállítmány országból 
való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének 
idıpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív 
anyag mennyiségét. Az eljáró vámszerv az engedély egy példányát visszaküldi az EEKH 
részére, egy példányát pedig visszaadja az eljárást kezdeményezı részére. Az eseti 
exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig kíséri. 
(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra 
vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három 
példányát az exportır részére megküldi. A kiszállítás során az engedélyen feltüntetett 
vámszerv az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás idıpontját és a szállított 
kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd egy példányát 
visszaküldi az EEKH-nak, egy példányát pedig visszaadja az eljárást kezdeményezınek. Az 
eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri. 



(3)16 Az eseti importengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére 
postai úton megküldi. Az eseti importengedély három példányát az importır kapja meg, 
amelybıl egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól 
beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importır két példányt 
megküld az engedélyen feltüntetett vámszervnek a szállítmány behozatala vagy beérkezése 
elıtt legalább 3 munkanappal. 
(4) Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkezı szállítmány 
belépésekor az importır által megküldött két példányt hitelesíti, feltünteti a beléptetett 
kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, és amennyiben nem 
végzi el a vám- vagy vámigazgatási eljárást, a szállítmánnyal továbbküldi az eljárást 
lefolytató vámszervnek. Az eljárást lefolytató vámszerv a példányokat hitelesíti, feltünteti 
rajtuk a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követıen 
az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importır megırzi. 
 
(2) A KábszR. 16. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(6) Az EEKH által kiállított eseti export és import engedélyeken a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal szervezetérıl és egyes szervek kijelölésérıl szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. 
rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú 
vámeljárást, valamint engedélyigazolást végzı vámszervet kell feltüntetni.” 
(6) Az eseti export és import engedélyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és 
egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és 
kiléptetést, és engedélyigazolást végző vámszervét kell feltüntetni. 
50. § A KábszR. 19. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új 
pszichoaktív anyagokat – a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden 
más anyagtól térben elkülönítve kell elhelyezni 
a) minden oldalról erıs fallal körülzárt, megfelelı megvilágítású, biztonsági zárral és 
vasráccsal vagy ezzel azonos védelmi szintet biztosító biztonsági redınnyel, valamint 
elektronikus védelmi berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, vagy 
b) biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben, melyet K1, K2 és P2 
jegyzéken szereplı kábítószer, illetve pszichotróp anyag 500 g-ot meghaladó összesített 
mennyisége esetén elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell tárolni.” 
19. § (1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új 
pszichoaktív anyagokat – a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden 
más anyagtól térben elkülönítve, minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő 
megvilágítású, biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi berendezéssel ellátott 
raktárhelyiségben, vagy biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben és 
indokolt esetben elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni. 
51. § A KábszR. 20. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az engedélyes vagy e rendelet szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet 
kábítószert, pszichotróp anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot – a (2) bekezdésben 
foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történı értékesítés és átadás, továbbá a szállítás 
céljára történı átadás kivételével – kizárólag más engedélyesnek vagy e rendelet szerint 
nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetnek értékesíthet vagy adhat át.” 
20. § (1) Az engedélyes kábítószert, pszichotróp anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot – 
a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő értékesítés és átadás, 
továbbá a szállítás céljára történő átadás kivételével – kizárólag más engedélyesnek 
értékesíthet vagy adhat át. 
52. § A KábszR. a következı 36. §-sal egészül ki: 



„36. § Ez a rendelet a 4-metilamfetamin ellenırzési intézkedéseknek történı alávetésérıl 
szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.” 
53. § (1) A KábszR. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 
1. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez23 
Az ellenırzött anyagok alábbi jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a vegyület, anyag 
nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden INN) szerepel: az angol 
változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; ennek hiányában a K1 és K2, 
valamint a K3 jegyzéken a Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (45. 
kiadás, 2003. dec.) megadott név, illetve a P1, P2, P3, P4 jegyzéken az 1971-es Pszichotróp 
Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott név 
szerepel. A K1 és K2 jegyzék, valamint a P jegyzékek második oszlopában a kémiai név, 
és/vagy dılt betővel a leírás szerepel. A P jegyzékek elsı oszlopában dılt betővel van 
feltüntetve az esetleges más név vagy rövidítés, illetve a külföldön gyakran használt más 
írásmód. 
 
(2) A KábszR. 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 
9. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez26 

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
9/a táblázat: Kábítószer becslés a 20... évre 

 
54. § A KábszR. 
a) 3. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti adatokat” szövegrész helyébe a „(2) 
bekezdés a)–c) és e)–f) pontja szerinti adatokat” szöveg, 
b) 3. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és” 
szövegrész helyébe az „a Gytv. 15. § (12) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján” szöveg, 
c) 3. § (7) bekezdésében az „a (6) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és” 
szövegrész helyébe az „a Gytv. 15. § (15) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján” szöveg, 
d) 4. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámszerv)” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek (a továbbiakban: 
vámszerv)” szöveg, 
e) 15. § (5) bekezdésében az „árunyilatkozatain” szövegrész helyébe a „vámáru-
nyilatkozatain” szöveg, 
f) 16. § (5) bekezdésében a „beszállítás” szövegrész helyébe a „beérkezés” szöveg 
lép. 



8. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása 
55. § (1) Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 
szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 214/2012. Korm. rendelet) 20. § 
(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
(4) Az 55. § 2013. október 25-én lép hatályba. 
 
„(2) A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló 
egészségügyi ellátáshoz való jogok érvényesítése érdekében az OBDK tájékoztatást nyújt a 
betegek és az egészségügyi szakemberek számára 
a) a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos jogaikról és 
jogosultságaikról, a panasztételi eljárásokról és jogorvoslati mechanizmusokról, valamint a 
vitarendezésre szolgáló jogi és közigazgatási lehetıségekrıl, beleértve a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásokból eredı károk esetét is, 
b) a magyar egészségügyi szolgáltatókról, egy adott szolgáltató szolgáltatásnyújtáshoz való 
jogáról vagy mőködésének korlátozásáról, 
c) a Magyarországon érvényes minıségi és biztonsági elıírásokról és iránymutatásokról, 
beleértve a felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket, az egészségügyi szolgáltatók értékelését 
és a fogyatékkal élık számára akadálymentesített kórházakról szóló tájékoztatást, 
d) a más tagállamban levı nemzeti kapcsolattartó pont vagy pontok elérhetıségérıl.” 
(2) A 214/2012. Korm. rendelet 20. §-a a következı (4)–(7) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Az OBDK a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak az ellátása érdekében – a 
fogyatékkal élık számára akadálymentesen is elérhetı – tájékoztató honlapot mőködtet és 
adattartalmának frissítésérıl szükség szerint, de legalább 30 naponta gondoskodik. 
(5) Az OBDK a (4) bekezdés szerinti honlap mőködtetése és a (2) bekezdés szerinti feladatok 
ellátása érdekében történı adatszolgáltatásra vonatkozóan megállapodást köt az Országos 
Tisztifıorvosi Hivatallal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi, Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézettel, továbbá az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell határozni a honlap mőködtetéséhez és 
a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megadásához szükséges, továbbítandó adatköröket és az 
adatszolgáltatás rendjét. 
(7) Az OBDK közremőködik a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti 
határon átnyúló egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos számlák tartalmára vonatkozó 
megkeresések kezelésében.” 
56. § A 214/2012. Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az „a gyermek valamint a szolgáltató 
közötti” szövegrész helyébe az „a gyermek jogait és érdekeit képviselve, az érintett és a 
szolgáltató közötti” szöveg lép. 



9. Egyéb, az egészségüggyel összefüggı kormányrendeletek módosítása 
 
57. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
(A kérelemhez csatolni kell) 
„a) a Cst. 29. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt esetben a várandósgondozást végzı 
védını igazolásának másolatát arról, hogy a szülı nı – a várandósgondozási könyvben 
rögzítettek tanúsága szerint – a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson;” 
 
58. § (1) Az egészségbiztosítási szervekrıl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdése a következı y) ponttal egészül ki: 
(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében) 
„y) mőködteti és vezeti az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos 
beavatkozáson átesett érintetteknek az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. 
§ (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó 
informatikai felületet és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. évi XLVII. törvény 22/B. §-a szerinti központi 
implantátumregisztert.” 
(2) Hatályát veszti az egészségbiztosítási szervekrıl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
a) 8. § (1) bekezdés a) pontja, 
8. § (1) A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 19/A. §-a szerinti, az OEP által lefolytatott, egészségügyi technológiák 
egészségbiztosítási finanszírozásba történı befogadásával kapcsolatos eljárásban 
szakhatóságként 
a) az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT) jelöli ki a tekintetben, hogy 
aa) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a 
technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e, 
ab) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi 
alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e és 
ac) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására, 
 
b) 8. § (2) bekezdésében az „ETT, valamint az” szövegrész. 
(2) Az ETT, valamint az EEKH az előzetes befogadásra irányuló kérelem kézhezvételétől 
számított 45 napon belül küldi meg az állásfoglalását az OEP-nek. 
 
59. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdıellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. § (2) bekezdésében a „Gyftv. 40. § b) pontja” 
szövegrész helyébe a „Gyftv. 41. § (1) bekezdése” szöveg lép. 
 
60. § (1) A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban 
kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeirıl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 
30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(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 19. § (2) 
bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírságot a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI) a Magyar Államkincstárnál 
vezetett számlájára – a (2) bekezdésben megjelölt idıpontig – kell megfizetni, amelyet a 



GYEMSZI az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja 
szerinti fejezeti számlára utal.” 
(2) Hatályát veszti a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével 
kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeirıl és felhasználásáról szóló 
338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a, 4. §-a és 4/A. §-a. 
 
61. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki) 
„g) a humángenetikai adatok védelmérıl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, 
valamint a biobankok mőködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 
ga) 12. § (1) bekezdése, 
gb) 22. § (1) bekezdése, 
gc) 25. § (3) bekezdés d) pontja, 
gd) 25. § (4) bekezdése, 
ge) 26. § (2a) bekezdése, 
gf) 26. § (6) bekezdése, 
gg) 26. § (7) bekezdése, 
gh) 27. § (5) bekezdése, 
gi) 28. § (5) bekezdése,” 
(szerinti feladatok ellátására.) 
 
62. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 
szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GYEMSZIr.) 2/A. §-a helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„2/A. § A GYEMSZI a MÖKtv., a Ttv., az Esztergom Város Önkormányzata egyes 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény, valamint az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján átvett, és az 
egészségügyért felelıs miniszter irányítása alá tartozó gyógyintézetek középirányító szerve. A 
GYEMSZI középirányító szervként különösen 
a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó 
követelményeket, és az erıforrásokkal (így különösen: az elıirányzatokkal, a létszámokkal és 
a vagyonnal) való szabályszerő és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon 
kéri, ellenırzi e követelmények érvényre juttatását; 
b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt 
megküldi a miniszternek; 
c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes 
rendjét; 
d) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzatainak 
felhasználására vonatkozó irányelveket; 
e) szervezi, irányítja és ellenırzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi 
feltételeket; 
f) elıkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek alapító, megszüntetı vagy módosító okiratát; 
g) elıkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi 
szolgáltatókat érintı éves fejlesztési tervet, jelentıs igényeltérés esetén elvégzi annak 
módosítását; 



h) elıkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi 
szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintı – a legalább az adott 
egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérı mértékő, vagy az adott 
szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszőnését eredményezı – 
módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak 
módosítását; 
i) elıkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött 
kapacitásának 10%-át elérı vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást; 
j) elıkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetıjének, gazdasági 
igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának 
visszavonását; 
k) összegyőjti, ellenırzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó 
kötelezı, rendszeres és ad hoc jellegő adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve 
továbbítja azokat a minisztériumba; 
l) jóváhagyja a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének a gyógyító-
megelızı ellátás szakintézményeire vonatkozó címén belül az elıirányzat- és létszám-
átcsoportosításokat; 
m) jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket 
összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban 
folyamatba épített és utóellenırzéseket végezni; 
n) jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és mőködési 
szabályzatát.” 
(2) A GYEMSZIr. a következı 2/C. §-sal egészül ki: 
„2/C. § Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek fenntartói jogait a GYEMSZI gyakorolja, a 
finanszírozási szerzıdés megkötésérıl, módosításáról, megszőnésérıl a GYEMSZI-t 
tájékoztatja.” 
(3) Hatályát veszti a GYEMSZIr. 2. § o) pontja. 
 
63. § Hatályát veszti a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 21. § b) pontjában az „önálló” szövegrész. 



10. Záró rendelkezések 
64. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı napon 
lép hatályba. 
(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § 
(1) bekezdése, a 14–16. §, a 17. § e)–m) pontja, a 18. § a)–e) pontja és h) pontja 2013. július 
15-én lép hatályba. 
(3) A 26. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. és a 3. melléklet 2013. augusztus 1-jén lép 
hatályba. 
(4) Az 55. § 2013. október 25-én lép hatályba. 
(5) Az 58. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és 
g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
65. § (1) Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítésérıl szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
(2) Ez a rendelet a 4-metilamfetamin ellenırzési intézkedéseknek történı alávetésérıl szóló 
2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg. 
(3) A rendelet tervezet 47–54. §-ának és 4–5. mellékletének a mőszaki szabványok és 
szabályok terén történı információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elızetes bejelentése 
megtörtént. 
Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 



1. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 
1.    A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a „00027” megjelöléső sort követıen a 

következı sorral egészül ki: 
  (Kódja Megnevezése Szorzója) 

  00028 Gyermekek és ifjak addiktológiai, pszichiátriai rehabilitációs ellátása 1,8 
2.    A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat „00025” megjelöléső sorában az „1,8” 

szövegrész helyébe a „3,8” szöveg lép. 
 
8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez510 
Krónikus ellátások 
Kódja Megnevezése Szorzója 
00001 Ápolási tevékenység 1,0 
00015 Krónikus ellátás 1,2 
00019 „A” min ısítéső**  1,8 
00020 „B” minısítéső**  1,4 
00021 

Rehabilitációs ellátás* 

„C” Min ısítés nélküli 1,2 
00017 Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agysérültek, gerincvelısérültek), politraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus 

sebészeti betegek rehabilitációs ellátása 
3,8 

00022 Hospice ellátás 1,7 
00023 Kómás és gerincvelısérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása 6,6 
00024 Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása 1,6 
00025 Intermediaer care, tartós gépi lélegeztetést igénylı betegek krónikus ellátása 1,8 
00026 Nem rehabilitálható betegek emelt szorzójú krónikus ellátása (nem rehabilitálható vigil kómás betegek, gerincvelı 

harántsérültek, tartós gépi lélegeztetettek, politraumatizáltak ellátása) 
1,8 

00027 A fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) 
NM rendelet alapján TBC-s betegek elkülönített, ırzött osztályon történı kezelése 

1,6 

* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvıbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minısítése szerinti szakmai szorzó 
alkalmazható. 
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minısítés. 
 



2. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 
1. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 19. pontja az „L.” megjelöléső sort 
követıen a következı sorral egészül ki: 
„M. bíróság által elrendelt elmemegfigyelés” 
2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 23. pontja az „N.” megjelöléső sort 
követıen a következı sorral egészül ki: 
„P. kemoterápiás protokollváltás történt” 
3. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 23. pont „T.” megjelöléső sorában a 
„parentális” szövegrész helyébe a „parenterális” szöveg lép. 
4. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pont „F.” megjelöléső sora helyébe 
a következı sor lép, és azt követıen a pont a következı „T.” megjelöléső sorral egészül ki: 
„F. funkcionális (FNO) kód felvételkor 
T. funkcionális (FNO) kód távozáskor” 
5. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 26. pontja az „N.” megjelöléső sort 
követıen a következı sorral egészül ki: 
„R. rehabilitációt igénylı diagnózis” 
 
14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez518 
„ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrıl 

1. A kórház neve: 2. Osztály neve:  

3. Osztály azonosítója: 
         

3/A. Szakmakód:        4. Térítési kategória: 

4/A. Részleges térítés: 

 

4/B. Részleges térítési díj összege: 
        

5. Személyazonosító típusa: 
 

6. Személyazonosító jel: 
         

7. Törzsszám: 
 

8. A beteg neve: 9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg 
állampolgársága: 

 

10. Anyja neve: 11. A beteg születési neve:   

12. A beteg neme: 
 

13. Születés dátuma: 
 

14. A kísért beteg törzsszáma: 
         

14/A. A beteg kíséretének oka:  
 

16. Lakcím: 
     16/A. Lakcím típusa: 

17/A. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója 
          17/B. Beutaló orvos kódja: 

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat 
          

18. A felvétel jellege:19. A felvétel 
típusa: 

 

20. A felvétel idıpontja:  
             22. A távozás idıpontja: 

23. A beteg további sorsa: 
 

24. Az ellátó orvos kódja: 
     25. E-adatlap kitöltés: 

26. DIAGNÓZISOK  

Megnevezés TKód 

D 

 

-1 
1 

-2 
3 

-3 
 

-4 
 

-5 
 

-6 
 

-7 
 

-8 
 

-9 
 

-10 
 

-11 
 

-12 
 



-13 
 

-14 
 

-15 
 

-16 
 

27. BEAVATKOZÁSOK  

Megnevezés Intézet/osztály azonosítója Szakmakód Dátum JN 

S 

F 

M 

A 

T 

Kód 

L 

db 

 

-1       
                    

-2       
                                       

-3       
                                       

-4       
                                       

-5       
                                       

-6       
                                       

-7       
                                       

-8       
                                       

-9       
                                       

-10       
                                       

29. Újszülött súlya (g): 
    

30. Baleset minısítése: 
 

31. Felhasználói mezık:  1 2 3 4 5 6 7 8 910 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 



29 

30 

 

  

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap  

............................................................................  

az ellátásért felelıs orvos” 
 

Kitöltési útmutató  
1.    Kórház neve 

(Elektronikusan nem továbbítandó) 
Az ellátást végzı kórház neve 

2.    Osztály neve 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 
A mezıbe az ellátást végzı osztály neve kerül 

3.    Osztály azonosítója 
Az ellátást végzı kórházi osztály finanszírozási szerzıdés szerinti 9 karakteres 
kódja 

3/A.    Szakma kódja 
Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik 

4.    Térítési kategória 
1.    magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás 
2.    magyar biztosítással nem rendelkezı menekült ellátása 
3.    államközi szerzıdés alapján végzett sürgıs ellátás 
4.    egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezı vagy más hatályos rendelkezés alapján 

az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevı személyek 
térítésköteles ellátása 

5.    magyar biztosítással nem rendelkezı menedékes ellátása 
9.    külföldön élı magyarok központi költségvetésbıl támogatott ellátása 
A.    befogadott külföldi állampolgár 
D.    menekült, menedékes státuszt kérelmezı 
E.    elszámoláson alapuló nemzetközi szerzıdés alapján történı ellátás, Közösségi 

szabály alapján történı ellátás 
F.    magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja 

szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozást is 
tartalmazó ellátása 

G.    magyar biztosítással rendelkezı betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja 
szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozása miatt 
bekövetkezett szövıdmény ellátása 

H.    harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása 

K.    külföldi donor ellátása 
M.    magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett 

ellátás 
R.    magyar biztosítás alapján, az Ebtv. 23. §-a szerint részleges térítés ellenében 

végzett ellátás 
S.    Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más 

forrásból meg nem térülı sürgısségi ellátása 
0.     élsportoló speciális ellátása 

4/A.    Részleges térítés jogcíme 



Az alábbi nyolc közül amelyik jogcímek fennállnak, azoknak a mezıjébe kell az 
adott kódot beírni: 

A.    az ellátást végzı orvos megválasztása 
B.    biztosított beutaló nélküli ellátása 
C.    beutalási rendtıl eltérı igénybevétel 
H.    külsıdleges nemi jellegek megváltoztatása 

4/B.    Részleges térítési díj összege (Ft) 
R térítési kategória esetén a maximum érték eléréséig kitöltése kötelezı 

5.    Személyazonosító típusa 
0.    a személyazonosító jel nincs kitöltve 
1.    TAJ szám 
2.    3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma 
3.    útlevélszám 
5.    menedékes, kérelmezı, befogadó igazolvány száma 
6.    ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg 

6.    Személyazonosító Jel 
TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelı egyéb azonosító 

7.    Törzsszám 
A beteg 9 jegyő törzsszámát kell megadni 

8.    A beteg neve 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 

9.    Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága 
Elsıdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az 
egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg 
állampolgárságának kódját kell megadni 

10.    Anyja neve 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 
A beteg anyjának a nevét kell megadni 

11.    A beteg születési neve 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 
A beteg születési nevét kell megadni 

12.    A beteg neme 
1.    férfi 
2.    nı 

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori vagy a nyilvántartott vagy 
a születéskori neme adandó meg 

13.    Születési dátuma 
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt 

14.    A kísért beteg törzsszáma 
14/A.    A beteg kíséretének oka 

1.    Beteggel érkezı hozzátartozó 
2.    Anya – újszülött kapcsolat (a kitöltést végzı osztályos ellátás során történı 

szülések esetén kell alkalmazni) 
3.    Donor – transzplantált beteg kapcsolat 
4.    Egyéb 

16.    Lakcím 
A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a 
dokumentált lakcímtıl eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az 
utóbbit kell figyelembe venni 

16/A.    Lakcím típusa 



1.    Lakóhely 
2.    Tartós elhelyezést biztosító szociális intézmény 

17/A.    Beutaló orvos munkahelyének azonosítója 
Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerzıdés 
szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi 
szolgáltató orvosának beutalása esetén a mőködési engedély szerinti szervezeti 
egységkód, a OEP ellenırzı orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos 
saját maga vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992 

17/B.    Beutaló orvos kódja 
A beutaló orvos 5 jegyő pecsétnyomójának száma 

17/C.    Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat 
A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló 
sorszáma, fekvıbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg 
törzsszáma, egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának 
beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezetı nullával 

18.    A felvétel jellege 
1.    más fekvıbeteg gyógyintézetbıl visszahelyezve 
2.    más fekvıbeteg gyógyintézetbıl áthelyezve 
3.    intézeten belüli fekvıbeteg-ellátó szervezeti egységbıl áthelyezve 
4.    háziorvos, egyéb alapellátó beutalta 
5.    más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta 
6.    saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta 
7.    beutaló nélkül, mentıvel 
8.    beutaló nélkül 
9.    saját osztály visszarendelte 
A.    adaptációs szabadságról visszavéve 
C.    az elızı rekord folytatása 
D.    az Adatlapot kitöltı osztályon / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, 

feltételeirıl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató közremőködésével született újszülött 

E.    bírósági, igazságügyi-orvosszakértıi beutalás 
19.    A felvétel típusa 

A.    Az egészségügyi ellátás szempontjából 
1.    sürgıs ellátás, beleértve a pszichiátrirai beteg sürgısségi felvételét rendırségi 

közremőködés nélkül 
2.    nem sürgıs ellátás, ideértve a pszichiátriai beteg felvételét rendırségi 

közremőködés nélkül 
3.    egynapos ellátás 
4.    kúraszerő ellátás 
5.    aktív ellátás krónikus osztályon 
6.    pszichiátrirai beteg sürgısségi felvétele rendırségi közremőködéssel 
7.    rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – elsı rehabilitáció 
8.    rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás – ismételt rehabilitáció 
B.    Jogi elbírálás alapján (pszichiátriai beteg ellátása során kitöltése kötelezı) 
D.    önkéntes – a beteg saját kérelmére 
E.    önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg nem tiltakozott 
F.    önkéntes – a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg tiltakozott 
J.    nem önkéntes – sürgısségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elıírt kötelezı 

gyógykezelés nélkül 



K.    nem önkéntes – sürgısségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elıírt kötelezı 
gyógykezeléssel 
[Eütv. 199. § (5) bekezdés] 

L.    nem önkéntes – kötelezı gyógykezelés bírósági beutalás alapján (Eütv. 200. §) 
20.    A felvétel idıpontja 

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idıpont, amikor a 
felvételt végzı orvos a beteg felvételének szükségességérıl dönt. Az intézeten 
kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól szóló 
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
közremőködésével született újszülött esetén az újszülöttkori elsı szőrés 
kezdetének idıpontja. 

22.    A távozás idıpontja 
A távozás idıpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre 
kerülı, illetve exitált betegnél kötelezı. A távozás idıpontja az, amikor a beteg az 
intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését 
kiadták. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró 
okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
közremőködésével született újszülött esetén az újszülöttkori elsı szőrés 
befejezésének idıpontja. 

23.    A beteg további sorsa 
1.    belsı kórházi áthelyezés 
2.    más fekvıbeteg gyógyintézetbe történı áthelyezés 
3.    otthonába bocsátva / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és 

kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató által nyújtott ellátás befejezettnek minısül 

4.    meghalt 
5.    részszámla 
6.    otthonába adaptációs szabadságra bocsátva 
7.    önkényesen távozott 
8.    szociális otthonba távozott 
C.    folytató rekord következik 
N.    nagy értékő, országosan még nem elterjedt mőtéti eljárás elıtti ápolás lezárása 
R.    otthonába bocsátva, rehabilitációra irányítva 
T.    otthoni parentális táplálás 

24.    Az ellátó orvos kódja 
Az orvos 5 jegyő pecsétnyomójának száma. 

25.    E-adatlap kitöltés 
0.    nincs kitöltve 
1.    kitöltve (E térítési kategóriánál kötelezı) 

26.    Diagnózisok 
Megnevezés 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 
Diagnózis típusa (T) 

0.    beutaló/iránydiagnózis 
1.    ápolást indokló fıdiagnózis alapjául szolgáló betegség 
2.    áthelyezést indokló fıdiagnózis 
3.    ápolást indokló fıdiagnózis 
4.    szövıdmény 
5.    kísérı betegség 
6.    a halál közvetlen oka a klinikus szerint 



7.    kórbonctani alapbetegség 
8.    a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint 
9.    kórbonctani kísérı betegség 
A.    megelızı ok a kórbonctan szerint 
B.    a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint 
C.    nosocomiális eredető szövıdmény a kezelés következtében 
D.    egyéb szövıdmény a kezelés következtében 
E.    sérülések és mérgezések külsı okai 
F.    funkcionális (FNO) kód 
K.    kiegészítı kód a „*” jelő BNO kóddal a „3” típusú diagnózisra 
M.    daganatos megbetegedések morfológiai kódja 
V.    az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezık 

Kód 
A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint 
Oldaliság (D) 

S.    bal oldali szerv 
D.    jobb oldali szerv 
U.    mindkét oldalon lévı szerv 
N.    az oldaliság nem értelmezhetı 

27.    Beavatkozások 
Megnevezés 
(Elektronikusan nem továbbítandó) 
Intézet/osztály azonosítója 
A beavatkozást végzı osztály finanszírozási szerzıdés szerinti 9 karakteres kódja. 
Ha a kúraszerő onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában 
történik, akkor az elsı négy karakter az ellátásért felelıs intézet kódja, a többi 
karakter nulla 
Szakmakód  
Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik 
Dátum 
A beavatkozás kezdési idıponja, óra, perc pontossággal 
Beavatkozás jellege (J) 

A.    akut beavatkozás 
B.    daganatellenes terápiás kezelés protokoll alapján, gyógyszerkészítménnyel, a beteg 

otthonában, az onkológiai centrum felügyeletében 
C.    magyar biztosítással rendelkezı beteg részére orvosbiológiai kutatás során vagy a 

kutatás során fellépett szövıdmény miatt szükséges akut beavatkozás 
D.    magyar biztosítással rendelkezı beteg részére orvosbiológiai kutatás során vagy a 

kutatás során fellépett szövıdmény miatt szükséges, választott idıpontban végzett 
beavatkozás 

V.    választott idıpontban végzett beavatkozás 
Nosocomiális környezet (N) 

0.    nem értelmezhetı 
A.    aszeptikus környezet 
C.    szeptikus környezet 

Sebgyógyulás (S) 
1.    sebgyógyulás per primam intentionem 
2.    nem fertızött seroma, haematoma 
3.    sebgennyesedés 
4.    varrat insufficientia 



5.    folyamatban levı, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor 
Nosocomiális fertızés (F) 

1.    nosocomiális fertızés nem volt 
2.    nosocomiális fertızés történt 

Beavatkozás minısítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M) 
0.    neoadjuváns beavatkozás 
1.    adjuváns beavatkozás 
2.    elsı vonalbeli kezelés 
3.    másod vonalbeli kezelés 
4.    harmad, illetve többed vonalbeli kezelés 
5.    reoperáció 

Anesztézia technikája (A) 
OENO kódok 
Beavatkozás típusa (T) 

1.    a kórházi ápolást indokló fıdiagnózis miatt végzett beavatkozás 
2.    a kórházi ápolást indokló fıdiagnózis miatti további beavatkozás 
3.    kísérı betegség miatt végzett beavatkozás 
4.    szövıdmény miatt végzett beavatkozás 
5.    donorból történı szervkivétel 
6.    kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 
7.    beteg által vásárolt implantátum 
8.    tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 
9.    promóciós implantátum 
A.    kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum 
B.    OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt 

beavatkozás 
C.    magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján végzett orvosi 

beavatkozás 
D.    magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedéllyel biztosított 

implantátum 
E.    magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján, nem indikáción 

túli gyógyszer alkalmazása 
F.    tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés 

Kód 
A mőtét vagy beavatkozás OENO kódja 
Oldaliság (L) 

S.    bal oldali beavatkozás 
D.    jobb oldali beavatkozás 
U.    mindkét oldalon végzett beavatkozás 
N.    az oldaliság nem értelmezhetı 

db 
Az elvégzett beavatkozás darabszáma 
Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirıl és kizáró okairól 
szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
közremőködésével született újszülött szőrésére vonatkozó OENO kódok esetén 
nem kell kitölteni a 27. rovatban a Sebgyógyulás (S), a Nosocomiális fertızés (F), 
a beavatkozás minısítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M) rovatokat. 

29.    Újszülött súlya 
Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelezı 

30.    Baleset minısítése 



00.    nem baleset, nem foglalkozási betegség 
11.    munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben 
16.    ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset 
20.    foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás 
21.    közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármővel 
22.    közúti baleset tömegközlekedési eszközön 
31.    háztartási baleset 
32.    sportbaleset 
34.    állat okozta baleset 
40.    közterületen történt baleset 
41.    baleset feltételezhetı, de a körülményei nem ismertek 
42.    idegenkezőség következtében létrejött baleset 
43.    fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset 

31.    Felhasználói mezık 
Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérıen kell kitölteni 

32. 
Az Adatlap minden pontja kötelezıen kitöltendı, kivéve ahol e melléklet a 
kitöltés mellızését lehetıvé teszi. 



3. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 
1. A Kr. 32. számú melléklet I. pont 4–6. alpontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
„4. Km-óra állása a tárgyhó elsı napján a szolgálat megkezdésekor 
5. Km-óra állása a tárgyhó utolsó napján a szolgálat leadásakor 
6. Napi összes repülési idı” 
2. A Kr. 32. számú melléklet III. pont 
a) 9. alpontjában az „átadás” szövegrész helyébe a „felvétel” szöveg, 
b) 10. alpontjában a „felvétel” szövegrész helyébe az „átadás” szöveg 
lép. 
3. Hatályát veszti a Kr. 32. számú melléklet I. pont 7. alpontja. 
 
32. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez547 
A szervátültetést végzı orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység 
teljesítményjelentés adattartama 
I. Mentı gépjármővek összesítı adatai 
1. Jelentési idıszak 
2. Mentıállomás kódja 
3. Mentıjármő forgalmi rendszáma/légi mentıjármő azonosítója 
4. Aktuális napi dátum 
5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor 
6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor 
7. Napi összes repülési idı 
II. Esetre vonatkozó mentési jelentés 
1. Jelentési idıszak 
2. Mentıállomás azonosító kódja 
3. Mentési adatlap sorszáma 
4. Mentıjármő típusa 
5. A recipiens beteg születési dátuma 
6. A recipiens beteg társadalombiztosítási azonosító jele 
7. Térítési kategória 
8. A recipiens beteg állampolgársága 
9. Mentıjármő forgalmi rendszáma/légi mentıjármő azonosítója 
10. Mentési esemény dátuma 
11. Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvétel ideje 
12. Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadás ideje 
13. Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvételekor 
14. Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadásakor 
15. Hasznos km száma 
16. Hasznos légi órák száma 
17. Mentés típusa 
III. Szállított orvosi munkacsoportra/szervre/vérmintára vonatkozó adatok jelentése 
1. Jelentési idıszak 
2. Mentıállomás azonosító kódja 
3. Mentési adatlap száma 
4. Mentésirányító kódja 
5. Mentést végzı kísérı(k) azonosítója 
6. A mentés indokául szolgáló diagnózis 
7. A szervet átadó egészségügyi intézmény kódja 
8. A szervet átvevı egészségügyi intézmény kódja 
9. A szerv átadás helye (a település közigazgatási kódja) 



10. A szerv felvétel helye (a település közigazgatási kódja) 
Dátum: ........... év ............................... hó ........ nap 
............................................. 
szolgáltató 



4. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 
1.    A KábszR. 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 

„Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” címő táblázata a következı 55. sorral egészül ki: 
  55 4- MA, 4- methylamphetamine  

(4-metilamfetamin)  
1-(4-methylphenyl)propan-2-amine 

 
B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE 

Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1) 
  A B 
1 Hivatalos elnevezés 

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt 
más írásmód/ 

Kémiai név 

2 AL ***  4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin ° 
3 BDB***  1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin° 

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°° 
4 Brolamfetamine 

(brolamfetamin) / DOB / 
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine 

5 BZPEU3 1-benzilpiperazinEU3 
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán 
N-benzilpiperazin 

6 Cathinone 
(katinon) 

(-)-(S)-2-amino-propiophenone 

7 2C-I EU2 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine EU2 
4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan°° 

8 2C-T-2 EU2 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2 
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°° 

9 2C-T-7 EU2 2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2 
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°° 

10 DET 3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole 
11 DMA (±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine 
12 DMHP 3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-

ol 
13 DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole 
14 DOC***  2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin° 

1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°° 
15 DOET (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine 
16 Eticyclidine 

(eticiklidin) / PCE / 
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine 

17 Etryptamine  
(etriptamin) 

3-(2-aminobutyl)indole 

18 FLEA***  N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy 
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin° 
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°° 

19 4-fluoroamphetamine** 
(4-fluoramfetamin) 
/ 4-FA, 4-FMP 

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine 

20 N-hydroxy MDA 
(N-hidroxi-MDA) 

(±)-N[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine 

21 JWH-018** naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 
22 JWH-081** (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 
23 JWH-073** (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 
24 JWH-122** (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 
25 JWH-210** (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 
26 (+)-Lysergide 

(+)-lizergid / LSD, LSD-25 / 
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8 β -carboxamide 

27 MAL***  3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin° 
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°° 

28 MBDB***  2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy 
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin° 
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°° 

29 mCPP*** 
(meta-klorofenilpiperazin) 

meta-chlorophenylpiperazine° vagy 
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]°° 

30 MDE, N-ethyl MDA (±)N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine 



(N-etil-MDA) 
31 MDMA  (±)N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine 
32 3,4-methylendioxypirovalerone (3,4-metiléndioxipirovaleron) 

/ MDPV **  
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

33 4-methylethcathinone** 
(4-metiletkatinon) 
/4-MEC 

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one 

34 Methylone** 
(Metilon) 

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one 

35 Mephedrone EU4 
(mefedron) 

(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one, 
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC 

36 Mescaline 
(meszkalin) 

3,4,5-trimethoxyphenethylamine 

37 Methcathinone 
(metkatinon) 

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 

38 4-methylaminorex 
(4-metilaminorex) 

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline 

39 MMDA  5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine 
40 4-MTA α -methyl-4-methylthiophenethylamine 
41 N-Me-1-PEA*** 1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin 
42 Parahexyl 

(parahexil) 
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

43 1-PEA***  1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin° 
44 PMA p-methoxy-α-methylphenethylamine 
45 PMMAEU1 paramethoxymethylamphetamineEU1 vagy 

N-methyl- 1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy 
p-methoxy-N,α-dimethylphenethylamine 

46 Psilocine 
(pszilocin) /Psilotsin/ 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol 

47 Psilocybine 
(pszilocibin) 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate 

48 Rolicyclidine 
(roliciklidin) / PHP, PCPY/ 

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine 

49 STP / DOM / 2,5-dimethoxy- α,4-dimethylphenethylamine 
50 Tenamfetamine 

(tenamfetamin) / MDA / 
α-methyl-3,4 -(methylenedioxy)phenethylamine 

51 Tenocyclidine 
(tenociklidin) / TCP / 

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine 

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol 
(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-

ol 
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H- 

dibenzo[b,d]pyran-1-ol 
(6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-

ol 
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

52 Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their 
stereochemical variants 
(a következı tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai 
variánsaik) 
/ THC / 

(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

53 TMA 
(trimetoxiamfetamin) 

(±)-3,4,5-trimethoxy- α-methylphenethylamine 

54 TMA-2 EU2 
(2,4,5- trimetoxiamfetamin) 

2,4,5-trimethoxyamphetamine EU2 
1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°° 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai 
szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá; 
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek 
sóit, amennyiben ilyen sók léteznek. 
Megjegyzés: 
A P1 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált I. lista alapján készült, kiegészítve 
az 
EU-val jelölt, az EU által a tagállamok számára elıírt ellenırzött hatóanyagokkal (EU1 – 
Council Decision 2002/188/JHA of 28 February 2002; EU2 – Council Decision 2003/847/JHA 
of 27 November 2003; EU3 – Council Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008; EU4– Council 



Decision 2010/759/JHA of 2 December 2010), valamint a **-gal jelzett anyagokkal, amelyek 
nemzeti ellenırzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok 
alapján), mint az Egyezmény elıírása,  
A ***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenırzése szigorúbb (hazai és nemzetközi 
rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben. 
A °-gal jelölt, dılt betővel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név 
vagy nevek, alatta, (ha van), a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG 
(Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés. 

Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2) 
  A B 

1 Hivatalos elnevezés  
/illetve más név vagy rövidítés, vagy külföldön gyakran használt más 
írásmód/ 

 
Kémiai név 

2 Amfetamine 
(amfetamin) /amphetamine/ 

(±)-á-methylphenethylamine 

3 Amineptine 
(amineptin) 

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic 
acid 

4 Buprenorphine** 
(buprenorfin) 

21-cyclopropyl-7-á-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo- 
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine 

5 2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine 
6 Dexamfetamine 

(dexamfetamin) /dexamphetamine/ 
(+)-á-methylphenetylamine 

7 Dronabinol2 

(dronabinol) 

/delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants 
/delta-9-tetrahidrokannabinol (delta-9-THC) és sztereokémiai varánsai/ 

(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- 
dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

8 Fenetylline 
(fenetillin) 

7-[2-[(á-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline 

9 GHB** 
(gamma-hidroxi-vajsav) 

ă-hydroxybutyric acid 

10 Ketamine*** 
(ketamin) 

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone 

11 Levamfetamine 
(levamfetamin) /Levamphetamine/ 

(-)-(R)-á-methylphenethylamine 

12 Levomethamphetamine 
(levometamfetamin) 

(-)-N,á-dimethylphenethylamine 

13 Mecloqualone 
(meklokvalon) 

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone 

14 Metamfetamine 
(metamfetamin) /Metamphetamine/ 

(+)-(S)-N,á-dimethylphenethylamine 

15 Metamfetamine racemate 
(metamfetamin racemát) /Metamphetamine racemate/ 

(±)-N,á-dimethylphenethylamine 

16 Methaqualone 
(metakvalon) 

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone 

17 Methylphenidate 
(metilfenidát) 

methyl á-phenyl-2-piperidine acetate 

18 Pentazocine** 
(pentazocin) 

(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2- 
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 

19 Phencyclidine 
(fenciklidin) /PCP/ 

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine 

20 Phenmetrazine 
(fenmetrazin) 

3-methyl-2-phenylmorpholine 

21 Poppy straw** (mákszalma)   
22 Secobarbital 

(szekobarbitál) 
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 

23 Tapentadol 
(tapentadol) 

3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol 

24 Zipeprol 
(zipeprol) 

á-(-á-methoxybenzyl)-4-(â-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai 
szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá; 
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek. 
Megjegyzés: 



A P2 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált II. lista alapján készült, 
kiegészítve a 
**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenırzése szigorúbb (hazai és nemzetközi 
rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény elıírása, 
***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenırzése szigorúbb (hazai és nemzetközi 
rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben. 
A 2-sel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-
tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik. 

Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3) 
  A B 
1 Hivatalos elnevezés 

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/ 
 

Kémiai név 
2 Amobarbital 

(amobarbitál) 
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 

3 Butalbital 
(butalbitál) 

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid 

4 Cathine 
(katin) / (+)-norpseudo-ephedrine/ 

(+)-(S)-á-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol 

5 Cyclobarbital 
(ciklobarbitál) 

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid 

6 Flunitrazepam 
(flunitrazepám) 

5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

7 Glutethimide 
(glutetimid) 

2-ethyl-2-phenylglutarimide 

8 Pentobarbital 
(pentobarbitál) 

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai 
szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá; 
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek. 
Megjegyzés: 
A P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált III. lista alapján készült. 

Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4) 
  A B 
1 Hivatalos elnevezés 

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más 
írásmód/ 

 
Kémiai név 

2 Allobarbital 
(allobarbitál) 

5,5-diallylbarbituric acid 

3 Alprazolam 
(alprazolám) 

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-á] [1,4]benzodiazepine 

4 Amfepramone 
(amfepramon) /Diethylpropion/ 

2-(diethylamino)propiophenone 

5 Aminorex 
(aminorex) 

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline 

6 Barbital 
(barbital) 

5,5-diethylbarbituric acid 

7 Benzfetamine 
(benzfetamin) /Benzphetamine/ 

N-benzyl-N, á-dimethylphenethylamine 

8 Bromazepam 
(Bromazepám) 

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

9 Brotizolam 
(brotizolám) 

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-s-triazolo[4,3- 
á][1,4]diazepine 

10 Butobarbital 
(butobarbitál) /5-butyl-5- 
ethylbarbituric acid/ 

5-butyl-5-ethylbarbituric acid 

11 Camazepam 
(kamazepám) 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin- 
2-one dimethylcarbamate (ester) 

12 Chlordiazepoxide 
(klórdiazepoxid) 

7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide 

13 Clobazam 
(klobazám) 

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione 

14 Clonazepam 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 



(klonazepám) 
15 Clorazepate 

(klórazepát) 
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid 

16 Clotiazepam 
(klotiazepám) 

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4- 
diazepin-2-one 

17 Cloxazolam 
(kloxazolám) 

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-
6(5H)-one 

18 Delorazepam 
(delorazepám) 

7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

19 Diazepam 
(diazepám) 

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

20 Estazolam 
(esztazolám) 

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-á][1,4] benzodiazepine 

21 Ethchlorvynol 
(etklórvinol) 

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol 

22 Ethinamate 
(etinamát) 

1-ethynylcyclohexanolcarbamate 

23 Ethyl loflazepate 
(etil-loflazepát) 

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4- 
benzodiazepine-3-carboxylate 

24 Etilamfetamine 
(etilamfetamin)  
/N-ethylamphetamine/ 

N-ethyl-á-methylphenethylamine 

25 Fencamfamin 
(fenkamfamin) 

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine 

26 Fenproporex 
(fenproporex) 

(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile 

27 Fludiazepam 
(fludiazepám) 

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

28 Flurazepam 
(flurazepám) 

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3- 
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

29 Halazepam 
(halazepám) 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

30 Haloxazolam 
(haloxazolám) 

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-
6(5H)-one 

31 Ketazolam 
(ketazolám) 

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3] 
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione 

32 Lefetamine 
(lefetamin) /SPA/ 

(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine 

33 Loprazolam 
(loprazolám) 

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)  
methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-á][1,4]benzodiazepin-1-one 

34 Lorazepam 
(lorazepám) 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

35 Lormetazepam 
(lormetazepám) 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

36 Mazindol 
(mazindol) 

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-á]isoindol-5-ol 

37 Medazepam 
(medazepám) 

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine 

38 Mefenorex 
(mefenorex) 

N-(3-chloropropyl)-á-methylphenethylamine 

39 Meprobamate 
(meprobamát) 

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate 

40 Mesocarb 
(mezokarb) 

3-(á-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine 

41 Methylphenobarbital 
(metilfenobarbitál) 

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid 

42 Methyprylon 
(metiprilon) 

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione 

43 Midazolam 
(midazolám) 

8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazol [1,5-á]  
[1,4]benzodiazepine 

44 Nimetazepam 
(nimetazepám) 

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

45 Nitrazepam 
(nitrazepám) 

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

46 Nordazepam 
(nordazepám) 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

47 Oxazepam 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 



(oxazepám) 
48 Oxazolam 

(oxazolám) 
10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-
6(5H)-one 

49 Pemoline 
(pemolin) 

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one 

50 Phendimetrazine 
(fendimetrazin) 

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine 

51 Phenobarbital 
(fenobarbitál) 

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid 

52 Phentermine 
(fentermin) 

á,á-dimethylphenethylamine 

53 Pinazepam 
(pinazepám) 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one 

54 Pipradrol 
(pipradrol) 

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol 

55 Prazepam 
(prazepám) 

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one 

56 Pyrovalerone 
(pirovaleron) 

4’-methyl-2-(1-pirrolidinyl)valerophenone 

57 Secbutabarbital 
(szekbutabarbitál) 

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid 

58 Temazepam 
(temazepám) 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- 
benzodiazepin-2-one 

59 Tetrazepam 
(tetrazepám) 

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H- 
1,4-benzodiazepin-2-one 

60 Triazolam 
(triazolám) 

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-]  
[1,4]benzodiazepine 

61 Vinylbital 
(vinilbitál) 

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid 

62 Zolpidem 
(zolpidem) 

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-á]pyridine-3-acetamide 

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai 
szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá; 
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek. 
Megjegyzés: 
A P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült. 
 
2.    A KábszR. 1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 1. 

pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„1.    Azok 

1.1.    az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-
il(naftalin-2-il)metanon) vagy 

1.2.    a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy 
1.3.    a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy 
1.4.    az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-

indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy 
1.5.    a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy 
1.6.    a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy 
1.7.    a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-

pirrol-3-il)metanon) vagy 
1.8.    a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-

il)metanon) vagy 
1.9.    a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-

il)metanon) vagy 
1.10.    a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-

il)metanon) vagy 
1.11.    az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy 
1.12.    az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy 



1.13.    az indazol-3-karboxilát(1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy 
1.14.    az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid) 
szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben 
1.15.    az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzető nitrogénatomjához 

1.15.1.    legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, 
illetve 

1.15.2.    az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, 
alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, 
cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, 
tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-
metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több 
halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik. 

1.16.    az indolváz 
1.16.1.    2-es helyzetben lévı szénatomja metil- vagy etilcsoportot 

tartalmazhat, illetve 
1.16.2.    4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévı szénatomjai – 

tetszıleges kombinációban – halogénatomot, metil-, 
metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak. 

1.17.    a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzető szénatomjához kapcsolódóan, 
tetszıleges kombinációban egy vagy több 
1.17.1.    halogénatomot vagy 
1.17.2.    fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos 

alkilcsoportot tartalmazhat. 
1.18.    az 1.11. és az 1.13. szerinti karboxilátok oxigénatomjához, illetve az 1.12. 

és az 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomjához 
1.18.1.    (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport 

kapcsolódik. 
1.19.    az 1.1–1.7. szerinti fenil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, 

benzil-, naftil- és kinolincsoport 
1.19.1.    1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy 
1.19.2.    metoxi- vagy etoxicsoportot vagy 
1.19.3.    azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- 

vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot 
tartalmazhat. 
1.20.    az 1.12. és 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomja tagja lehet 

1.20.1.    egy olyan piperazingyőrőnek, amely egy vagy több metil-, 
illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy 

1.20.2.    egy olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos 
győrőrendszernek, amely 7-10 szénatomból és egy vagy 
két nitrogénatomból áll. 

1.21.    az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 
3-10 szénatomos győrőbıl áll és egy vagy több 1-3 szénatomos 
alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat.” 

 
C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE 

Az alábbi szerkezeti leírásoknak megfelelı vegyületek, amennyiben azok e melléklet A) és B) 
jegyzékén nem szerepelnek: 
1.    Azok  

1.1.    az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-
2-il)metanon) vagy 



1.2.    a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy 
1.3.    a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy 
1.4.    az adamantil-indolil-keton (indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-il)metanon, 

indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-2-il)metanon) 
szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben 

1.1.1.    az indolváz nitrogénatomjához  
1.1.1.1.    legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport vagy 
1.1.1.2.    az 1.1.1.1 szerinti csoport hidroxi-, ciano-, cikloalkil-, cikloalkenil-, 

tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-
metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot 
tartalmazó származéka kapcsolódik 

1.1.2.    az indolváz 2-es helyzetben lévı szénatomján 
1.1.2.1.    metilcsoportot vagy etilcsoportot tartalmazhat 

1.1.3.    a naftil-, illetve fenilcsoport 
1.1.3.1.    1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy 
1.1.3.2.    metoxi- vagy etoxicsoportot vagy 
1.1.3.3.    halogénatomot, azido-, dimetilamino-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- 

vagy cianocsoportot tartalmazhat. 
 

3.    A KábszR. 1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 4. 
pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4.    Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek – 

ideértve a 2-feniletánamint is –, amelyekben 
4.1.    az aminocsoport egy vagy – tetszıleges kombinációban – több 

4.1.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, 
halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-
csoportot, 

4.1.2.    acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, 
metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot 

tartalmazhat. 
4.2.    az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin győrő tagja lehet. 
4.3.    az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzető szénatomja 

4.3.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat. 
4.4.    a fenilcsoport egy vagy – tetszıleges kombinációban – több 

4.4.1.    legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, 
(cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, 
alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve 

4.4.2.    halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, 
trimetilén-, metiléndioxi-, etiléndioxi-, etilénoxi-, 
etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot 

tartalmazhat.” 
 

4.    Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben 
4.1.    az aminocsoport egy vagy – tetszıleges kombinációban – több 

4.1.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, 
hidroxialkil-, cianoalkil vagy metoxialkilcsoportot 

4.1.2.    acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy 
furilmetil-csoportot tartalmazhat. 

4.2.    az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin győrő tagja lehet 
4.3.    az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzető szénatomja 



4.3.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat 
4.4.    a fenilcsoport egy vagy – tetszıleges kombinációban – több 

4.4.1.    legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, 
(alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve 

4.4.2.    halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, trimetilén-, 
metiléndioxi-, etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, 
etendiilimino-csoportot tartalmazhat. 

 
4.    A KábszR. 1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE” rész 5. 

pontjában foglalt táblázat a következı 49–51. sorral egészül ki: 
  49 3-MeO-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine 
  50 Homoamphetamine 3-amino-1-phenyl-butane 
  51 URB-754 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one 
 

5.    Továbbá az alábbi vegyületek: 

  A B 
1 Hivatalos elnevezés  

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran 
használt más írásmód/ 

Kémiai név 

2 2-aminoindane 
(2-aminoindán) 

2,3-dihydro-1H-inden-2-amine 

3 AMT  
(alfa-metiltriptamin) 

1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine 

4 Camfetamine  
(kamfetamin) 

N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine 

5 2C-B-BZP 1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine 
6 CP 47,497 C8-homológ 2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol 
7 CPCPP, Gelbes 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine 
8 CRA13 naphthalen-1-yl[4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone 
9 D2PM, Diphenylprolinol 

(difenilprolinol) 
diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol 

10 DBZP 1,4-dibenzylpiperazine 
11 Desoxy-D2PM 

(dezoxi-D2PM) 
2-(diphenylmethyl)pyrrolidine 

12 Dichlorophenyl-piperazine 
(diklórfenil-piperazin) 

1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 

13 Dimethocaine 
(dimetokain) 

3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate 

14 DMAA  4-methylhexan-2-amine 
15 2-DPMP, Desoxypipradrol 

(dezoxipipradrol) 
2-(diphenylmethyl)piperidine 

16 Etaqualone 
(etakvalon) 

3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one 

17 Ethylphenidate 
(etilfenidát) 

ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate 

18 GBL, gamma-butyrolactone 
(gamma-butirolakton) 

dihydrofuran-2(3H)-one 

19 Harmin 7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline 
20 HU-210 9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-

tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol 



21 5-IAI 5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine 
22 Ibogain (6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-

methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole 
23 JWH-307 [5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone 
24 MBZP 1-benzyl-4-methylpiperazine 
25 MDAI  6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine 
26 5-MeO-AMT 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine 
27 3-MeO-PCE N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine 
28 4-MeO-PCP 1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine 
29 5-MeO-triptamin 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine 
30 β-Me-PEA 2-phenylpropan-1-amine 
31 Methoxetamine 

(metoxetamin) 
2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone 

32 MPA, Methylthienylpropamine 
(metiltienil-propamin) 

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine 

33 1-naphyrone  
(1-nafiron) 

1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

34 2-naphyrone  
(2-nafiron) 

1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 

35 N-benzyl-1-PEA 
(N-benzil-1-PEA) 

N-benzyl-1-phenylethanamine 

36 ODT, O-desmethyltramadol 
(O-dezmetiltramadol) 

3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol 

37 pCPP 1-(4-chlorophenyl)piperazine 
38 pFBT, 4-fluorotropacocaine 

(fluortropakokain) 
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate 

39 pFPP 1-(4-fluorophenyl)piperazine 
40 Phenazepam 

(fenazepam) 
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

41 1-phenyl-propyl-amine 
(fenilpropilamin) 

1-phenylpropan-1-amine 

42 pMeOPP 1-(4-methoxyphenyl)piperazine 
43 Salvinorin A 

(Szalvinorin A) 
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-
4,10- 
dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester 

44 TFMPP 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 
45. UR-144 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3- tetramethyl-cyclopropyl)methanone 
46. 5FUR-144 (XLRI1) [1-(5 -fluoropentyl)- 1H-indol-3-y1](2,2,3,3- tetramethyl-cyclopropyl)methanone  
47. STS-135 1-(5-fluoropentyl)-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide,  

N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indo1e-3-carboxamide 
48. AKB 48 1-pentyl-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide,  

N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai 
szerkezetük alapján azok léteznek; 
– az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, 
amennyiben ilyen sók léteznek. 
 
5.    Hatályát veszti a KábszR. 1. melléklet „C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK 

JEGYZÉKE” rész 5. pontjában foglalt táblázat 23. és 45–48. sora. 
 

23 JWH-307 [5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone 



45. UR-144 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3- tetramethyl-cyclopropyl)methanone 
46. 5FUR-144 (XLRI1) [1-(5 -fluoropentyl)- 1H-indol-3-y1](2,2,3,3- tetramethyl-cyclopropyl)methanone  
47. STS-135 1-(5-fluoropentyl)-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide,  

N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indo1e-3-carboxamide 
48. AKB 48 1-pentyl-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide,  

N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 



5. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 
A KábszR. 9. melléklet 9/a rész „Becsült kábítószer felhasználás (1)” címő táblázata helyébe 
a következı rendelkezés lép: 
„Becsült kábítószer felhasználás (1) 

1 2 3 4 5 6 
Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség 

Más kábítószer 
elıállítására 

K3 jegyzék szerinti 
készítményhez 

Nem ellenırzött 
készítményhez Import Export 

Nagykeres- 
kedelmi 

értékesítés 
Kiskereskedelmi értékesítés és 

tudományos felhasználás 
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai  

felhasználás vagy export 

.... XII. 31-i 
tervezett készlet 

Kábítószer 
megnevezése 

kg g kg g kg g kg g kg g kg g kg g kg g 
                    
 
9. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez26 

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
9/a táblázat: Kábítószer becslés a 20... évre 

Becsült kábítószer felhasználás (1) 

1 2 3 

Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség 

Más kábítószer 
elıállítására 

K3 jegyzék 
szerinti 

készítmény- 
hez 

Nem ellenırzött 
készítmény- 

hez 

Gyógyászati 
és 

tudományos  
felhaszná- 

lásra 
szánt 

mennyiség függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai 
felhasználás vagy export 

 
 

.... XII. 31-i 
tervezett 
készlet 

 
 
 
 

Kábítószer 
megnevezése 

kg g kg g kg g kg g kg g 

              

              

              

Becsült CPS felhasználás (2) 

1 2 3 

Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség 

Más kábítószer 
elıállítására 

K3 jegyzék 
szerinti 

készítmény- 
hez 

Nem ellenırzött 
készítmény- 

hez 

Gyógyászati 
és 

tudományos  
felhaszná- 

lásra 
szánt 

mennyiség függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai 
felhasználás vagy export 

 
 

.... XII. 31-i 
tervezett 
készlet 

 
 
 
 

Kábítószer 
megnevezése 

kg g kg g kg g kg g kg g 

CPS (M)           

AMA 
(%) 

            



ACA (%)             

ATA (%)             

AOA (%)                       

CPS (T)           

ATA (%)             

AMA 
(%) 

            

AOA (%)                       

ACA (%)             

CPS (O)           

AOA (%)             

AMA 
(%) 

            

ATA (%)            

ACA (%)                       
9/b táblázat: Kábítószer becslés szintetikus kábítószerek 20... évi gyártására 

Gyártani kívánt szintetikus kábítószer megnevezése Mennyisége  
(kg) 

  
  
  

Szintetikus kábítószerek listája: 
K1 jegyzék 

Acetylmethadol Diethylthiambutene Ketobemidone Pethidine – Intermediate-C 
Alfentanil Difenoxin Levomethorphan Phenadoxone 
Allylprodine Dihydroetorphine Levomoramide Phenampromide 
Alphacetylmethadol Dimenoxadol Levophenacylmorphan Phenazocine 
Alphameprodine Dimepheptanol Levorphanol Phenomorphan 
Alphamethadol Dimethylthiambutene Metazocine Phenoperidine 
Alphaprodine Dioxaphetyl butyrate Methadone Piminodine 
Anileridine Diphenoxylate Methadone - Intermediate Piritramide 
Benzethidine Dipipanone Moramide - Intermediate Proheptazine 
Betacetylmethadol Drotebanol Morpheridine Properidine 
Betameprodine thylmethylthiambutene Noracymethadol Racemethorphan 
Betamethadol Etonitazene Norlevorphanol Racemoramide 
Betaprodine Etoxeridine Normethadone Racemorphan 
Bezitramide Fentanyl Norpipanone Remifentanil 
Clonitazene Furethidine Pethidine Sufentanil 
Dextromoramide Hydroxypethidine Pethidine - Intermediate-A Tilidine 
Diampromide Isomethadone Pethidine - Intermediate-B Trimeperidine 

K2 jegyzék 



Dextropropoxyphene 

Propiram 
9/c táblázat: Ipari máktermesztetés becslése a 20... évben 

Javaslat ipari mák termesztetésére 
Közigazgatási terület 

(megye) 
Vetésterület nagysága 

(ha) 

1. Mákszalma (M) gyártásához  

…………… megye  

…………… megye  

Összesen:  

2. Mákszalma (T) gyártásához  

…………… megye  

…………… megye  

Összesen:  

3. Mákszalma (C) gyártásához  

…………… megye  

…………… megye  

Összesen:  

III  
A kinyerni tervezett összes alkaloid mennyiség a fenti vetésterületrıl 

(vízmentes bázisban) 

PS (M) 

Total PS (M) AMA (kg)   

Total PS (M) ACA (kg)   

Total PS (M) ATA (kg)   

Total PS (M) AOA (kg)   

PS(T) 

Total PS (T) ATA (kg)   

Total PS (T) AMA (kg)   

Total PS (T) ACA (kg)   

Total PS (T) AOA (kg)   

PS (C) 

Total PS (C) ACA (kg)   

Total PS (C) AMA (kg)   

Total PS (C) ATA (kg)   

Total PS (C) AOA (kg)   
 


