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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában és a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 3. alcím, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
232. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés 
d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 6. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. 
évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, 

a 7. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –, 

a 8. alcím, valamint a 7. és a 8. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –, 



a 9. és a 10. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 11. alcím és a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 13. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –
, 

a 14. alcím és a 10. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 

a következőket rendelem el: 



1. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról 
szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosítása 

1. §2 

1. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról 
szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(A meddőség kezelése körébe tartozik 

az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások közül) 

„cb) az ivarsejt adományozásával vagy saját célra lefagyasztott ivarsejt felhasználásával 
történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 2. pont),” 

cb) ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. 
számú melléklet 2. pont), 

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, 
valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 
végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 

2–3. §3 

2. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, 
valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 
végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szvr.) 16/B. §-a a 
következő (16) bekezdéssel egészül ki: 

„(16) Az illetékes hatóságok biztosítják az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az 
adományozástól az átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő lánc minden szakaszára kiterjedő 
minőségi és biztonsági rendszer betartását. Ennek érdekében ajánlást dolgozhatnak ki az 
adományozástól az átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő lánc valamennyi szakaszában 
részt vevő egészségügyi szolgáltatók számára, amelybe beletartozhat az átültetést követő 
állapotra vonatkozó, az átültetett szervek minőségének és biztonságának értékelését szolgáló 
releváns információ összegyűjtéséhez nyújtott ajánlás is. Az ajánlás alapján a folyamatban 
részt vevő egészségügyi szolgáltatók műveleti előírásokat dolgozhatnak ki.” 

3. § Az Szvr. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, 
valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva 
tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
módosítása 

4. §4 Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint 
az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: Err.) 1., 2., 4., 5. 
és 6. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 



5. § Az Err. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

4. Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 
29/2000. (X. 30.) EüM rendelet módosítása 

6–7. §5 

6. § Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 
29/2000. (X. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: KatR.) 2. számú melléklete helyébe a 4. 
melléklet lép. 

7. § Hatályát veszti a KatR. 3. számú melléklet 

3. számú melléklet a 29/2000. (X. 30.) EüM rendelethez 

A résztervekre vonatkozó előírások 

a) V. pontjában az „azok tárolásának helyét,” szövegrész, és 

b) VI. pontjában az „– a telepítendő szükségkórház felszerelésének, berendezéseinek tárolási 
helyét,” szövegrész. 

5. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének 
megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének 
rendjéről szóló 
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása 

8. §6  

8. § A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének 
megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének 
rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki: 

[Az (1) bekezdés alkalmazásában fokozott fertőződési veszélynek kitett személyeknek 
tekintendők különösen] 

„e) a kötelező szűrővizsgálat elvégzését indokolttá nem tevő bűncselekmény elkövetése miatt 
büntetés-végrehajtási intézetben, illetve rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő, 
illetve szabadságvesztés vagy elzárás büntetésüket, szabálysértési elzárásukat, valamint 
javítóintézeti nevelésüket töltő személyek, 

e) kötelező szűrővizsgálat elvégzését indokolttá nem tevő bűncselekmény elkövetése miatt büntetés-
végrehajtási intézetben, illetve rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő vagy 
szabadságvesztés büntetésüket, illetve javítóintézeti nevelésüket töltő személyek. 

f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
őrzött szálláson elhelyezett személyek.” 

 



6. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 
szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása 

9–12. §7 

9. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Csr.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást – a 
2. melléklet szerinti rendben – gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, 
szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: 
szakorvos) adja ki. 

(3) A (2) bekezdés alapján igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató 
szolgáltatók listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.” 

(2)3 A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást – a 
2. melléklet szerinti rendben – gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, 
szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban 
együtt: szakorvos) adja ki. 

(3)4 Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató intézmények listáját az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 
honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi. 

 

10. § A Csr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) A 3. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az 
igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát 
az OTH-nál. 

(2) A szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is 
kezdeményezheti. 

(3) Az OTH az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 8 napon belül 
felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára. 

(4) A (3) bekezdés alapján felülvizsgálatra felkért szakfelügyelő főorvos az egészségügyi 
szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi 
vezetőkről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási 
szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot. 

(5) A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új 
igazolást állít ki.” 



4. § (1)12 A 3. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az igénylő az 
igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat 
elvégzésével megbízott, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól. 

(2)13 Szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is 
kezdeményezhet. 

(3)14 A feladat elvégzésével megbízott, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos a 
felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki. 

 

11. § (1) A Csr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

(2) A Csr. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

12. § A Csr. 

a) 2. § (2) bekezdésében az „a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő 
főorvoshoz” szövegrész helyébe az „az OTH-hoz” szöveg, 

b) 3. melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” részében az „Az igazolást gyermekklinika, 
gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy 
szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.” szövegrész helyébe 
az „Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, 
szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja 
ki.” szöveg, 

c) 3. melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” részében a „Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást a 
feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvosnak kell bemutatni.” 
szövegrész helyébe a „Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalához – a felülvizsgálat 
kezdeményezésével egyidejűleg – be kell nyújtani.” szöveg, 

d) 3. melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” részében az „az igénylő az igazolás kiadását követő 15 
napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag 
illetékes szakfelügyelő főorvostól” szövegrész helyébe az „az igénylő az igazolás kiadását 
követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalánál” szöveg 

lép. 

7. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása 

13. §8 

13. § A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. 
(VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 8. számú melléklet „6. Az irtószerek 
felhasználása” rész 22. pont d) alpontjában a „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat 



jegyzőjének” szövegrész helyébe a „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 
főjegyzőnek” szöveg lép. 

 

8. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés 
rendjéről szóló 
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása 

14. §9 

14. § A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés 
rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rkr.) 

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) 138/A. §-ának c) pontjában meghatározott jelentős kár összegét” 
szövegrész helyébe a „Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti jelentős kár 
összegét”, 

b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „Btk. 138/A. §-ának c) pontjában meghatározott” 
szövegrész helyébe a „Btk. szerinti” 

szöveg lép. 

15. §10 

15. § (1) Az Rkr. 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(2) Az Rkr. 3. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

16. §11 

16. § Hatályát veszti 

a) az Rkr. 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „(Btk. 261. §)”, 

b) az Rkr. 2. § (1) bekezdés d) pont dh) alpontjában a „(Btk. 271. §)” 

szövegrész. 

 

9. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai 
feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 

17–18. §12 



17. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai 
feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 4. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követő 3 
napon belül a transzplantációt végző egészségügyi szolgáltató megküldi az állami vérellátó 
szolgálatnak.” 

(3) Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követő 3 napon 
belül meg kell küldeni a külön jogszabály szerint illetékes Transzplantációs Bizottságnak. 

18. § A Vr. 4. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A transzplantációs várólistán lévő betegekre – a csontvelő transzplantációra vonatkozó 
várólistán szereplő betegek kivételével – az állami vérellátó szolgálat által megkötött 
megállapodás szerinti allokációs szabályok érvényesülnek.” 

 

10. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása 

19. §13 

19. § Hatályát veszti a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó 
szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a. 

3. § Az OVSZK a külön jogszabály szerinti transzplantációs várólistához kapcsolódó allokációs 
szempontokat tartalmazó szoftver leírását közérthető módon honlapján közzéteszi. 

 

11. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzéséről szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása 

20. §14 

20. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: GyseR.) 10. számú melléklete a 9. melléklet 
szerint módosul. 

 

 

 



12. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról 
szóló 
59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása 

21–22. §15 

21. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról 
szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: Htr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(2) A támogatásról szóló döntést az Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 60 
napon belül hozza meg. Ha az egészségügyi dokumentáció hiányos, az Értékelő Bizottság a 
kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, azzal, 
hogy a hiánypótlás ideje az eljárási határidőbe nem számít be. Ha a kérelmező a hiánypótlási 
felhívásban meghatározott határidőn belül nem pótolja a hiányosságot, az Értékelő Bizottság 
elutasítja a kérelmet.” 

(2)12 A támogatásról szóló döntést az Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon 
belül hozza meg. A kérelem nem utasítható el formai hiányosságok miatt, ide nem értve az 
egészségügyi dokumentáció hiányosságát. Amennyiben az egészségügyi dokumentáció hiányos, az 
Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a 
kérelmezőt azzal, hogy a hiánypótlás ideje az eljárási határidőbe nem számít be. Amennyiben a 
kérelmező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem pótolja a hiányosságot, az 
Értékelő Bizottság a kérelmet elutasítja. 

(2) A Htr. 3. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(Az Értékelő Bizottság a döntésről tájékoztatást küld:) 

„d) a támogatott ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak.” 

22. § A Htr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ellátást elvégző egészségügyi szolgáltató az ellátás után az (1) és az (1a) bekezdésben 
foglaltak szerinti jelentés alapján a 3. § (1) bekezdése szerint előzetesen engedélyezett, illetve 
a 3. § (4a)–(4d) bekezdése szerint utólagosan jóváhagyott támogatásra jogosult, melynek 
mértéke legfeljebb 

a) az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 
(a továbbiakban: NM rendelet) szerinti homogén betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és az 
aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján 
számított összeg 100%-a, 

b) a járóbeteg-szakellátás tekintetében az NM rendelet szerinti eljárás (járóbeteg-szakellátási 
tevékenység) pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori 
forintértéke alapján számított összeg 100%-a, 



c) az a) és a b) pont alá nem tartozó – e rendelet alapján támogatható – nagy értékű, 
országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások esetében az NM rendelet 8. számú 
mellékletében megállapított díjtétel 100%-a, 

d) az a)–c) pont alá nem tartozó – e rendelet alapján támogatható – az NM rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és 
implantátumok esetében – az a)–c) pont alapján igénybevett támogatáson túl – ellátási 
esetenként 4 millió forint 

lehet, azzal, hogy az ellátáshoz nyújtott a)–d) pont szerinti támogatás ellátási esetenként 
együttesen nem haladhatja meg az e rendelet szerinti támogatások biztosítására a központi 
költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés időpontjában időarányosan fel nem 
használt, de legfeljebb egy hónapra jutó részét.” 

(3)33 Az ellátást elvégző egészségügyi szolgáltató az ellátás után az (1) és az (1a) bekezdésben 
foglaltak szerinti jelentés alapján a 3. § (1) bekezdése szerint előzetesen engedélyezett, illetve 
a 3. § (4a)–(4d) bekezdése szerint utólagosan jóváhagyott támogatásra jogosult, melynek 
mértéke legfeljebb 

a) az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti homogén 
betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és az aktív fekvőbeteg-szakellátás 
teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a, 

b) a járóbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti eljárás (járóbeteg-
szakellátási tevékenység) pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének 
mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a 

lehet, azzal, hogy az ellátáshoz nyújtott támogatás az e rendelet szerinti támogatások 
biztosítására a központi költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés időpontjában 
időarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó részét nem haladhatja meg. 

 

13. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás 
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–
SZMM együttes rendelet módosítása 

23–24. §16 

23. § (1) A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás 
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM 
együttes rendelet (a továbbiakban: Kfr.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Az az érintett személy, akinél a kábítószer-függőséget az előzetes állapotfelmérést 
végző intézmény megállapította, csak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen vehet részt.” 

(2) A Kfr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás során vizsgálták, és azt 
igazságügyi orvosszakértő megállapította, a vélemény kiadásától számított hat hónapon belül 



a szolgáltatás előzetes állapotfelmérés nélkül megkezdhető. Ha a hat hónapos időtartam alatt a 
szolgáltatás nem kezdődik meg, az érintett személynek előzetes állapotfelmérésen kell részt 
vennie. Ha a büntetőeljárás során készült igazságügyi orvosszakértői vélemény, és ennek 
eredményétől az előzetes állapotfelmérés eltér, erről az előzetes állapotfelmérést végző 
intézmény tájékoztatja a büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó hatóságot. 
Az igazságügyi orvosszakértői vélemény és az előzetes állapotfelmérés eltérése esetén az 
előzetes állapotfelmérés eredményét kell irányadónak tekinteni.” 

(3) Ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás során igazságügyi orvosszakértő 
megállapította, a vélemény kiadásától számított hat hónapon belül a szolgáltatás előzetes 
állapotfelmérés nélkül megkezdhető. Ha a hat hónapos időtartam alatt a szolgáltatás nem kezdődik 
meg, az érintett személynek előzetes állapotfelmérésen kell részt vennie. Ha az előzetes 
állapotfelmérés a korábbi igazságügyi orvosszakértői vélemény eredményétől eltér, erről az előzetes 
állapotfelmérést végző intézmény tájékoztatja a büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt, illetve 
nyomozó hatóságot. 

24. § A Kfr. 

a) 1. §-ában az „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) 283. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 180. § (1) bekezdésében, illetve a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 283. § 
(1) bekezdésében” szöveg, 

1. § Ezt a rendeletet kell alkalmazni, ha a büntetőeljárás hatálya alatt álló kábítószer-élvező 
személlyel (a továbbiakban: érintett személy) szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Btk.) 283. § (1) bekezdésében meghatározott büntethetőséget 
megszüntető okra tekintettel a nyomozás felfüggesztésének, a vádemelés elhalasztásának, illetve az 
eljárás felfüggesztésének lehet helye. 

b) 2. § (2) bekezdésében az „addiktológus szakorvosa vagy klinikai szakpszichológusa” 
szövegrész helyébe az „addiktológus szakorvosa, klinikai szakpszichológusa vagy – 
kompetenciájába tartozóan – gyermekpszichiáter szakorvosa” szöveg, 

(2) Az előzetes állapotfelmérést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 
Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató pszichiátere, addiktológus szakorvosa vagy 
klinikai szakpszichológusa (a továbbiakban együtt: előzetes állapotfelmérést végző intézmény) végzi. 

c) 3. § (1) bekezdésében 

ca) a „266. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „266. § (6) bekezdése, illetve a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (a 
továbbiakban: 2012. évi CCXXIII. törvény) 22. § (2) bekezdése” szöveg, 

cb) a „222. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „222. § (2) bekezdése, illetve a 2012. évi 
CCXXIII. törvény 20. §-a” szöveg, 

3. § (1) Ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 266. § (6) bekezdése 
alapján a bíróság az eljárást felfüggeszti, a bíróság, vagy ha a Be. 222. § (2) bekezdése alapján az 
ügyész a vádemelést elhalasztja, a pártfogó felügyelő tájékoztatja az érintett személyt az előzetes 



állapotfelmérést végző intézményekről, illetve a 2. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a 
kábítószer-függőséget gyógyító kezelést nyújtó egészségügyi intézményekről. 

d) 3. § (2) bekezdésében a „283. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „180. § (1) 
bekezdésében, illetve az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében” szöveg, 

(2) Ha a Btk. 283. § (1) bekezdésében meghatározott büntethetőséget megszüntető okra tekintettel a 
nyomozás felfüggesztésének lehet helye, az eljáró nyomozó hatóság a megalapozott gyanú közlését 
követően tájékoztatja az érintett személyt az előzetes állapotfelmérést végző intézményekről, illetve 
a 2. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a kábítószer-függőséget gyógyító kezelést nyújtó 
egészségügyi intézményekről. 

e) 3. § (3) bekezdés c) pontjában 

ea) a „282–282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel” szövegrész helyébe a „178–
179. §-ában meghatározott kábítószer birtoklása, illetve az 1978. évi IV. törvény 282–282/C. 
§-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel” szöveg, 

eb) a „283. § (1) bekezdésére” szövegrész helyébe a „180. § (1) bekezdésére, illetve az 1978. 
évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére” szöveg, 

c) tájékoztatást, miszerint az érintett személlyel szemben a Btk. 282–282/C. §-ában meghatározott 
visszaélés kábítószerrel bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, 
de a Btk. 283. § (1) bekezdésére tekintettel az érintett személlyel szemben a nyomozás 
felfüggesztésének lehet helye, 

f) 5. § (3) bekezdésében, valamint 8. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „283. § (1) 
bekezdésében” szövegrész helyébe a „180. § (1) bekezdésében, illetve az 1978. évi IV. 
törvény 283. § (1) bekezdésében” szöveg, 

g) 1. mellékletében 

ga) az „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 282–282/C. §-ában 
meghatározott visszaélés kábítószerrel” szövegrész helyébe az „a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 178–179. §-ában meghatározott kábítószer 
birtoklása, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) 282–282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel” szöveg, 

gb) a „283. § (1) bekezdésére” szövegrész helyébe a „180. § (1) bekezdésére, illetve az 1978. 
évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére” szöveg 

lép. 

 

14. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért 
és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM 
rendelet módosítása 

25–27. §17 



25. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: Igszr.) a következő 4. §-sal egészül ki: 

„4. § Ez a rendelet 

a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 
689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének, 

b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének 

végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.” 

26. § Az Igszr. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 

27. § Hatályát veszti az Igszr. 1. mellékletében foglalt táblázat III. pont III.8.2. alpontja. 

15. Záró rendelkezések 

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, a 7. §, a 15. §, a 25–27. §, valamint az 1., a 4., a 7., a 8. és a 10. 
melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 

(3) Az 5. § és a 3. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

29. § (1) Ez a rendelet az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírások megállapításáról szóló 2010. július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

(2) Ez a rendelet 

a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 
689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének, 

b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének, 

c) a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 



1. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez18 

1. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész „Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus 
őssejtvételi forma)” alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet,” 

2. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész „Szaruhártya” alcím e) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„e) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet,” 

3. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész „Szaruhártya” alcíme a következő g) ponttal egészül 
ki: 

„g) Péterfy Sándor utcai Kórház, Budapest.” 

4. Az Szvr. 6. számú melléklet B) rész „Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus 
őssejtvételi forma)” alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet,” 

6. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez80 

A) Szövetbeültetésre jogosult egészségügyi 
szolgáltatók 

Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) 

a) Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórháza, 

b) BAZ Megyei Önkormányzat Gyermekegészségügyi Központ, 

c) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 

d) Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum, 

e) Szegedi Tudományegyetem II. Belklinika. 

Szaruhártya 

a) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 

b) Szegedi Tudományegyetem, 

c) Debreceni Egyetem, 

d) Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 

e) Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórháza. 



f) Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely 

Kötő- és támasztószövet 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján általános sebészet, gyermeksebészet, ortopédia és 
traumatológia tevékenységre működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók. 

B) Élő személyből átültetés céljából történő szövetkivételre jogosult egészségügyi 
szolgáltatók 

Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma) 

a) Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórháza, 

b) BAZ Megyei Önkormányzat Gyermekegészségügyi Központ, 

c) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 

d) Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum, 

e) Szegedi Tudományegyetem II. Belklinika. 

Kötő- és támasztószövet 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján általános sebészet, gyermeksebészet, ortopédia és 
traumatológia tevékenységre működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók. 

 



2. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez19 

1. Az Err. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott vagy saját célra lefagyasztott 
ivarsejtekkel 

2.1. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott spermiummal 

2.2. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott női ivarsejttel” 

2. Az Err. 1. számú melléklet 8. pontja a következő 8.4. alponttal egészül ki: 

„8.4. In vitro fertilizáció felolvasztott női ivarsejt megtermékenyítésével létrehozott 
embrióval” 

1. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez 

Az elvégezhető asszisztált reprodukciós eljárások 

1. In vitro fertilizáció és embriótranszfer (IVF–ET) 

2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott ivarsejtekkel 

2.1. Adományozott spermiummal 

2.2. Adományozott petesejttel 

3. Embriótranszfer adományozott embrióval 

4. Gaméta intrafallopiális transzfer (GIFT) 

5. In vitro fertilizáció és intratubáris 

5.1. Pronukleáris stádium transzfer (PROST) 

5.2. Zigótatranszfer (ZIFT) 

5.3. Embriótranszfer (TET) 

6. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI) 

6.1. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI) 

6.2. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és mikrosebészeti mellékherei (epididymális) 
sperma aspiráció (ICSI – MESA) 

6.3. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és testicular sperma extrakció (ICSI – TESA) 

7. Asszisztált hatching (AH) 



8. Embriófagyasztás 

8.1. In vitro fertilizáció embriófagyasztással 

8.2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer embriófagyasztással 

8.3. Embriótranszfer fagyasztva tárolt embrió felolvasztását követően 

9. Mesterséges ondóbevitel 

9.1. Férj (AIH) vagy élettárs (AIP) hímivarsejtjeivel 

9.2. Idegen férfi (AID) hímivarsejtjeivel 

 

3. Az Err. 2. számú melléklet 2. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott vagy saját célra lefagyasztott 
ivarsejtekkel” 

4. Az Err. 2. számú melléklet 2.1. alpontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott spermiummal” 

5. Az Err. 2. számú melléklet 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.2. Adományozott vagy a 4. számú melléklet „A női ivarsejtek fagyasztva tárolásának 
javallatai” alcím 1. pontja szerinti indikációk alapján saját célra lefagyasztott női ivarsejttel 

2.2.1. Adományozott női ivarsejttel: 

– a petefészekműködés hiánya (korai petefészek kimerülés, rezisztens petefészek 
tünetegyüttes, kemo- vagy sugárterápia) következtében kialakult korai menopauza, 

– a petefészek szerzett hiánya, 

– gonaddiszgenezis, 

– súlyos örökletes megbetegedés átvitelének lehetősége, 

– többszöri sikertelen IVF-ET vagy ICSI kezelés, 

– előrehaladott életkor, 

2.2.2. Saját célra lefagyasztott női ivarsejttel: 

– daganatos betegség gonadotoxikus kezelését követően, 

– elektív oophorectomia végrehajtását követően, 



– veszélyes, fokozottan veszélyes vagy egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott 
személynél, ha az ebből eredő sérülés, egészségromlás a termékenységet károsította.” 

6. Az Err. 2. számú melléklet 8. pontja a következő 8.4. alponttal egészül ki: 

„8.4. Megtermékenyítés és embriótranszfer fagyasztva tárolt női ivarsejt felolvasztását 
követően – korábbi kezelési ciklusból fagyasztva tárolt női ivarsejt felolvasztása, 
megtermékenyítése és az így létrejött embrió (embriók) visszaültetése a teljes kezelt ciklus 
megismétlése nélkül.” 

2. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez 

Az asszisztált reprodukciós beavatkozások javallatai 

1. In vitro fertilizáció és embriótranszfer (IVF–ET) 

– igazoltan mindkét oldalt lezárt vagy hiányzó petevezeték, 

– nem korrigálható petevezeték károsodás, 

– a petevezeték működésének zavarával társult endometriosis, 

– immunológiai eredetű meddőség, 

– ismeretlen eredetű meddőség, 

– andrológiai eredetű meddőség. 

2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott ivarsejtekkel 

2.1. Adományozott spermiummal 

– igazoltan mindkét oldalt lezárt vagy hiányzó petevezeték, 

– nem korrigálható petevezeték károsodás, 

– a petevezeték működésének zavarával társult endometriózis, 

– immunológiai eredetű meddőség, 

– ismeretlen eredetű meddőség, 

– irreverzibilis azoospermia, 

– súlyos oligo-terato-asthenozoospermia (OTA-szindróma), 

– nem korrigálható ejakulációzavar, 

– herék veleszületett vagy szerzett hiánya, 



– herék atrophiája, 

– a hímivarsejtek mutációs elváltozásának lehetősége (pl. kemo- vagy sugárterápia 
következtében), 

– súlyos örökletes megbetegedés átörökítésének lehetősége, 

– saját hímivarsejttel végzett többszöri sikertelen ICSI (MESA, TESA), 

– Rh-negatív vércsoportú izoimmunizált nőbeteg. 

2.2. Adományozott petesejttel 

– a petefészekműködés hiánya (korai petefészek kimerülés, rezisztens petefészek 
tünetegyüttes, kemo- vagy sugárterápia következtében kialakult korai menopauza), 

– a petefészkek szerzett hiánya, 

– gonad diszgenézis, 

– a petesejtek mutációs elváltozásának lehetősége, 

– súlyos örökletes megbetegedés átvitelének lehetősége, 

– többszöri sikertelen IVF–ET vagy ICSI kezelés (sikertelen stimulációs kezelések), 
fertilizáció elmaradása (saját, illetve donor spermával történő fertilizációs kísérletek során), 

– előrehaladott életkor. 

3. Embriótranszfer adományozott embrióval 

– a férfi és a nő együttes infertilitása, 

– a pár mindkét tagjának súlyos örökíthető genetikai terheltsége, 

– a férfi vagy a nő meddősége és legalább egyoldali genetikai terheltség, 

– adományozott petesejttel vagy hímivarsejttel végzett assszisztált reprodukciós eljárások 
ismételten sikertelennek bizonyultak. 

4. Gaméta intrafallopiális transzfer (GIFT) 

– immunológiai eredetű meddőség, 

– andrológiai eredetű meddőség, 

– ismeretlen eredetű meddőség, 

– endometriózis 



funkcionálisan ép petevezető mellett. 

5. In vitro fertilizáció és intratubáris 

5.1. Pronucleáris stádium transzfer (PROST) 

5.2. Zigótatranszfer (ZIFT) 

5.3. Embriótranszfer (TET) 

valamennyi beavatkozástípus javallata lehet 

– immunológiai eredetű meddőség, 

– andrológiai eredetű meddőség, 

– ismeretlen eredetű meddőség, 

– endometriózis 

funkcionálisan ép petevezető mellett. 

6. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI) 

6.1.14 Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI) 

– súlyos andrológiai eredetű meddőség, a módszer jellege az andrológiai lelet függvénye, a 
választott típus az andrológus szakorvos véleményének megfelelő, 

– a hímivarsejtek előkészítés utáni száma nem éri el az 500 000-et, 

– korábbi két sikertelen IVF–ET beavatkozás. 

6.2. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és mikrosebészeti mellékherei (epididymális) 
sperma aspiráció (ICSI–MESA) 

– vas deferens veleszületett kétoldali hiánya, 

– eredménytelen rekonstrukciós műtétek, 

– Young-szindróma, kétoldali herniorhaphia miatti azoospermia, 

– mindkét oldali ejakulációs csatorna szintjében fennálló elzáródás, 

– az ejakuláció hiánya gerincvelő-sérülés miatt, 

– retrográd ejakuláció, 

– szexuális funkciózavar egyes esetei. 



6.3. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és herei (testicular) sperma extrakció (ICSI–
TESA) 

– MESA elvégzését lehetetlenné tevő hegesedés, 

– csírasejt hipoplázia vagy aplázia fokális spermatogenezissel szövődött esetei, 

– nekrozoospermia, 

– IVF kezelés során jelentkező maszturbációs problémák bizonyos esetei. 

7. Asszisztált hatching (AH) 

– 35 évnél idősebb életkor, 

– magas alap szérum FSH érték, 

– korábban több sikertelen embriótranszferrel végződött kezelés, 

– 15 mikrométernél vastagabb zona pellucida. 

8. Embriófagyasztás 

8.1. In vitro fertilizáció embriófagyasztással 

– petefészek túlstimulációs szindróma veszélye esetén a petesejtek leszívását és 
megtermékenyítését követően, 

– préimplantációs diagnoszikai eljárás kapcsán az eredmény megérkezéséig, illetve az 
egészséges embriók kiválasztásáig, 

– amennyiben a visszaültetett embriók befogadására alkalmatlan a méhnyálkahártya, 

– petesejtleszívást követően az embriók visszaültetését lehetetlenné tevő körülmény (pl. 
vérzés stb.). 

8.2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer, embriófagyasztással 

– a pár megfelelő rendelkezése alapján, 

– a létszám feletti (visszaültetésre nem került) embriók későbbi ciklusban történő 
visszaültetésére, 

– minimum két fagyasztva tárolásra alkalmas embrió esetén, 

– a nő kemo- vagy radioterápiája előtt, 

– adományozásra szánt embriók tárolására felhasználásukig. 

8.3. Embriótranszfer fagyasztva tárolt embrió felolvasztását követően 



– korábbi kezelési ciklusból fagyasztva tárolt préembriók visszaültetése a teljes kezelt ciklus 
megismétlése nélkül. 

9. Mesterséges ondóbevitel 

9.1. A férj vagy élettárs hímivarsejtjeivel (AIH) vagy (AIP) 

– a hüvelybe történő ejakuláció képtelensége (pszichogén vagy organikus impotencia, 
vaginális diszfunkció, súlyos hipospadiázis, retrográd ejakuláció), 

– kóros spermiogram kevesebb mint l0 millió/ml, kevesebb mint 30% jól mozgó spermium, 
kevesebb mint 30% normális morfológiáju spermium, az ejakulátum mennyisége kevesebb 
mint l ml, az ejakulátum kifejezetten fokozott viszkozitása, 

– gyógyszeresen nem javítható dysmucorrhoea, 

– immunológiai eredetű meddőség, 

– ismeretlen eredetű meddőség (igazoltan átjárható kürtökkel). 

9.2. Idegen férfi hímivarsejtjeivel (AID) 

– irreverzibilis azoospermia, 

– súlyos oligo-terato-asthenozoospermia (OTA-szindróma), 

– nem korrigálható ejakulációzavar, 

– herék veleszületett vagy szerzett hiánya, 

– herék atrophiája, 

– a hímivarsejtek mutációs elváltozásának lehetősége (pl. kemo- vagy sugárterápia 
következtében), 

– súlyos örökletes megbetegedés átörökítésének lehetősége, 

– saját hímivarsejtekkel végzett többszöri sikertelen ICSI (MESA, TESA), 

– Rh-negatív vércsoportú izoimmunizált nőbeteg. 

 

7. Az Err. 4. számú melléklete az „Az ivarsejtek és embriók fagyasztva tárolásának javallatai” 
alcím 2. pontját követően a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„A női ivarsejtek fagyasztva tárolásának javallatai 

1. Saját célra történő női ivarsejt fagyasztás 



1.1. daganatos betegség gonadotoxikus kezelését megelőzően, 

1.2. genetikai mutáció hordozók esetében (így például a BRCA 1 és 2 esetében), amelyek 
mellett fiatal korban igen magas a petefészek vagy emlő carcinoma rizikója és ezért elektív 
oophorectomia tervezett fiatalabb korban, 

1.3. súlyos endometriosis esetén, ahol fennáll a petefészek eltávolításának veszélye, 

1.4. veszélyes, fokozottan veszélyes vagy egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott 
személynél, ha a munkavégzésből eredő kockázatok a termékenységét veszélyeztethetik, 

1.5. IVF-ICSI kezelések azon eseteiben, amikor a kérelmező párok etikai okból a leszívottnál 
kisebb számú női ivarsejt megtermékenyítését kérik, 

1.6. IVF-ICSI kezelések azon eseteiben, amikor a beavatkozások során a leszívott petesejtek 
számánál kevesebb számú spermium áll rendelkezésre. 

2. Adományozás céljára történő női ivarsejt fagyasztás: a donor női ivarsejt felhasználásának 
javallatai szerint.” 

4. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez 

Az ivarsejtek és embriók fagyasztva tárolásának javallatai 

Az embriók fagyasztva tárolásának javallatai: 

– számfeletti embriók későbbi ciklusban történő visszaültetése, 

– amennyiben valamilyen ok miatt az adott kezelt ciklusban az embriótranszfer ellenjavallt, 

– a nő kemo- vagy radioterápiája előtt, 

– preimplantációs diagnosztikai eljárás során annak eredményének megérkezéséig, illetve az 
egészséges embriók későbbi visszaültetéséig, 

– adományozásra szánt embriók tárolására felhasználásig. 

A spermiumok fagyasztva tárolásának javallatai: 

1. Saját célra történő hímivarsejt-fagyasztás: 

– kemo- és radioterápia előtt, 

– orvosi indikáció alapján végzett, sterilitást eredményező andrológiai műtétek vagy 
vazektómia előtt, 

– a férj közösülési képtelensége esetén, 

– IVF–ET során, ha a férj/élettárs képtelen a petesejtnyerés időpontjában hímivarsejtet nyerni, 



– szociális javallat (pl. a férj hosszabb távolléte) esetén. 

2. Spermadonáció céljára történő spermafagyasztás: a donor sperma felhasználásának 
javallatai szerint. 

 

 

8. Az Err. 5. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Tárgyi feltételek: 

2.1. Az IVF-ET laboratóriumokban végzett fagyasztva tárolás során az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályban 
foglaltakon kívül az alábbi műszerezettségi feltételeket kell biztosítani: 

– számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak 
hímivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés), 

– cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (–150 oC alatti hőmérséklet), 

– a fagyasztáshoz szükséges oldatok, 

– műanyag hordozó (műszalma), műanyag kazetta, tok, goblet a műszalmák tárolására 
(különböző színekben), 

– a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 

– folyamatos folyékony nitrogén ellátás. 

2.2. Ivarsejt vitrifikáció esetén: 

– számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak 
hímivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés), 

– cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (–150 oC alatti hőmérséklet), 

– műanyag hordozó (OPS, Cryotop, Cryoloop stb.), 

– a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 

– műanyag kazetta, tok, goblet a műanyag hordozók tárolására, 

– vitrifikációs oldatok.” 

5. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez 

A fagyasztva tárolás intézeti feltételei 



1. Személyi feltételek: 

A fagyasztva tárolást biológus, orvos vagy állatorvos végzettségű személy vagy ezek 
valamelyikének felügyeletével olyan biológusasszisztens végezheti, aki kellő gyakorlatot 
szerzett az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában. A gyakorlat megszerzéséért, 
illetve a tevékenység engedélyezéséért az IVF labor vezetője a közvetlen felelős. 

2. Tárgyi feltételek: 

Az IVF–ET laboratóriumokban végzett fagyasztva tárolás műszerezettsége a következőkkel 
egészül ki: 

– programozható fagyasztó automata berendezés (amennyiben csak hímivarsejtek fagyasztva 
tárolása történik, úgy megfelelő fagyasztó berendezés), 

– az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolására alkalmas tartályok, 

– a fagyasztáshoz szükséges oldatok, 

– szalmák, kazetták (különböző színekben), 

– folyamatos folyékony nitrogén ellátás. 

3. Biztonsági előírások: 

– a laborműszereket, azok működőképességét folyamatosan ellenőrizni kell, az ellenőrzések 
időpontját, eredményét a műszerkönyvekben rögzíteni kell, 

– a fagyasztó automaták programbeíró kódját csak az arra illetékes és kijelölt személyek 
ismerhetik, az előre meghatározott programok módosítását csak az arra felhatalmazott 
személyek végezhetik el, mely változtatásokat írásban is rögzíteniük kell (a módosított 
program írásbeli dokumentációja), 

– a fagyasztási eljárás megkezdése előtt a folyékony nitrogén szintjének ellenőrzése kötelező, 

– a fagyasztó automata lehetőleg rendelkezzen szünetmentes áramforrással is, 

– a tárolóedények folyékony nitrogén szintjének ellenőrzését vagy gépi ellenőrző és riasztó 
rendszerrel vagy manuális módszerrel kell megoldani. Az ellenőrzések időpontját, a 
tárolóedények folyékony nitrogénnel történő feltöltésének időpontjait regisztrálni kell, 

– nem megengedhető, hogy a fagyasztva tárolt embriók a folyékony nitrogén szintjének a 
kritikus érték alá csökkenése miatt károsodjanak, 

– a tároló, zárható edényeket tartalmazó helyiségbe illetéktelenek nem léphetnek be, 

– a tárolóedények zárjának nyitási mechanizmusait csak az arra illetékesek ismerhetik, 



– a páciensek, a fagyasztva tárolt ivarsejtek, illetve embriók egyértelmű azonosíthatóságáról 
gondoskodni kell. Az azonosíthatóság, a követhetőség minden egyes manipuláció esetén 
biztosított kell legyen, 

– a fagyasztás, a fagyasztva tárolás adatait megfelelő módon kell dokumentálni. 

4. A fagyasztva tárolás dokumentációja: 

4.1. A fagyasztva tárolást kérelmező, illetve az abba beleegyező nyilatkozat 

4.2. Rendelkezési nyilatkozat (lásd 8. számú melléklet) 

4.3. Fagyasztási Napló (lásd 9. számú melléklet) 

 

 

9. Az Err. 6. számú melléklete a következő 3. ponttal egészül ki: 

„3. Női ivarsejt nem tárolható, ha szakorvosi javaslat alapján a leszívás eredménnyel nem 
járna.” 

6. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez 

Ivarsejt, illetve embrió tárolását kizáró körülmények 

1. Hímivarsejt adományozás céljára nem tárolható, ha 

a) a fagyasztás előtt az alábbi feltételek nem teljesülnek: 

aa) mennyisége nem több mint 1,5 ml, 

ab) a hímivarsejt koncentráció nem több mint 50 X 106/ml, 

ac) a mozgékony hímivarsejtek aránya nem több mint 50%, 

ad) a normális alakú hímivarsejtek aránya nem több mint 30%; 

b) a fagyasztás után az alábbi feltételek nem teljesülnek: 

ba) a hímivarsejtek több mint 50%-a nem élte túl a fagyasztást, 

bb) a mozgékony hímivarsejtek száma nem több mint 30%. 

2. Embrió nem tárolható, ha 

a) nincs legalább két fagyasztásra alkalmas embrió, 

b) az embriók egyébként friss embriótranszferre alkalmatlanok, 



c) az embriók a minősítési rendszer utolsó két kategóriájába tartoznak, 

d) a pár az embriók fagyasztva tárolását nem kéri. 

 



3. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez 

Az Err. 5. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Személyi feltételek: 

A fagyasztva tárolást biológus vagy orvos végzettségű személy, vagy ezek valamelyikének 
felügyeletével olyan biológus asszisztens végezheti, aki 

a) legalább egy év gyakorlatot szerzett meddőségi intézetben vagy sejt/szövet fagyasztással 
foglalkozó intézetben az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában, vagy 

b) igazolja, hogy ivarsejt fagyasztással kapcsolatban speciális, akkreditált tanfolyamon vett 
részt. 

A gyakorlat megszerzéséért, illetve a tevékenység végzéséért az IVF labor vezetője a 
közvetlen felelős.” 

5. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez 

A fagyasztva tárolás intézeti feltételei 

1. Személyi feltételek: 

A fagyasztva tárolást biológus, orvos vagy állatorvos végzettségű személy vagy ezek 
valamelyikének felügyeletével olyan biológusasszisztens végezheti, aki kellő gyakorlatot 
szerzett az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában. A gyakorlat megszerzéséért, 
illetve a tevékenység engedélyezéséért az IVF labor vezetője a közvetlen felelős. 

2.23 Tárgyi feltételek: 

2.1. Az IVF-ET laboratóriumokban végzett fagyasztva tárolás során az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályban 
foglaltakon kívül az alábbi műszerezettségi feltételeket kell biztosítani: 

– számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak 
hímivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés), 

– cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (–150 oC alatti hőmérséklet), 

– a fagyasztáshoz szükséges oldatok, 

– műanyag hordozó (műszalma), műanyag kazetta, tok, goblet a műszalmák tárolására 
(különböző színekben), 

– a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 

– folyamatos folyékony nitrogén ellátás. 

2.2. Ivarsejt vitrifikáció esetén: 



– számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak 
hímivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés), 

– cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (–150 oC alatti hőmérséklet), 

– műanyag hordozó (OPS, Cryotop, Cryoloop stb.), 

– a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 

– műanyag kazetta, tok, goblet a műanyag hordozók tárolására, 

– vitrifikációs oldatok. 

3. Biztonsági előírások: 

– a laborműszereket, azok működőképességét folyamatosan ellenőrizni kell, az ellenőrzések 
időpontját, eredményét a műszerkönyvekben rögzíteni kell, 

– a fagyasztó automaták programbeíró kódját csak az arra illetékes és kijelölt személyek 
ismerhetik, az előre meghatározott programok módosítását csak az arra felhatalmazott 
személyek végezhetik el, mely változtatásokat írásban is rögzíteniük kell (a módosított 
program írásbeli dokumentációja), 

– a fagyasztási eljárás megkezdése előtt a folyékony nitrogén szintjének ellenőrzése kötelező, 

– a fagyasztó automata lehetőleg rendelkezzen szünetmentes áramforrással is, 

– a tárolóedények folyékony nitrogén szintjének ellenőrzését vagy gépi ellenőrző és riasztó 
rendszerrel vagy manuális módszerrel kell megoldani. Az ellenőrzések időpontját, a 
tárolóedények folyékony nitrogénnel történő feltöltésének időpontjait regisztrálni kell, 

– nem megengedhető, hogy a fagyasztva tárolt embriók a folyékony nitrogén szintjének a 
kritikus érték alá csökkenése miatt károsodjanak, 

– a tároló, zárható edényeket tartalmazó helyiségbe illetéktelenek nem léphetnek be, 

– a tárolóedények zárjának nyitási mechanizmusait csak az arra illetékesek ismerhetik, 

– a páciensek, a fagyasztva tárolt ivarsejtek, illetve embriók egyértelmű azonosíthatóságáról 
gondoskodni kell. Az azonosíthatóság, a követhetőség minden egyes manipuláció esetén 
biztosított kell legyen, 

– a fagyasztás, a fagyasztva tárolás adatait megfelelő módon kell dokumentálni. 

4. A fagyasztva tárolás dokumentációja: 
4.1. A fagyasztva tárolást kérelmező, illetve az abba beleegyező nyilatkozat 
4.2. Rendelkezési nyilatkozat (lásd 8. számú melléklet) 
4.3. Fagyasztási Napló (lásd 9. számú melléklet) 
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„2. számú melléklet a 29/2000. (X. 30.) EüM rendelethez 

Az egészségügyi szolgáltató által készítendő katasztrófaterv résztervei 

  A B C D E 

1. Elkészítendő terv Kórház, szakkórház, országos intézet, 
klinika, krónikus kórház Szanatórium Rendelőintézeti szakrendelő, 

nappali kórház 
Ápolási 
intézet 

2. I. Riasztási, berendelési terv X X X X 
3. II. Kitelepítési terv X X X X 

4. III. Kimenekítési terv X X X X 
5. IV. Elzárkózási terv X X X X 

6. V. Orvosi segélyhely telepítési 
terv 

X* – X* – 

7. VI. Szükségkórház telepítési terv X* – – – 

8. VII. Többletfeladatok ellátásának 
terve 

X – – – 

9. VIII. Az ellátás fenntartásának 
terve 

X X – – 

10. IX. Egészségügyi és egyéb anyag 
biztosítási terv X – X X 

11. X. Szállítási terv X X X X 

12. XI. Élelmezési terv X X – X 
13. XII. Kommunikációs terv X X X X 
* Csak a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatók 
készítik. 

” 

2. számú melléklet a 29/2000. (X. 30.) EüM rendelethez9 

Az egészségügyi szolgáltató által készítendő katasztrófaterv résztervei 

Az egészségügyi szolgáltató által készítendő katasztrófaterv résztervei 

Elkészítendő terv 
Kórház, mátrixkórház, 

szakkórház, országos intézet, 
klinika, krónikus kórház 

Szanatórium Rendelőintézeti szakrendelő, 
nappali kórház 

Ápolási 
intézet 

I.    Riasztási, berendelési terv X X X X 
II.    Kitelepítési terv X X X X 
III.    Kimenekítési terv X X X X 
IV.    Elzárkózási terv X X X X 
V.    Orvosi segélyhely telepítési terv X – – – 
VI.    Szükségkórház telepítési terv X – – – 
VII.    Többletfeladatok ellátásának X – – – 



    terve 
VIII.    Az ellátás fenntartásának terve X X – – 
IX.    Egészségügyi és egyéb anyag- 
    biztosítási terv 

X – X X 

X.    Szállítási terv X X X X 
XI.    Élelmezési terv X X – X 
XII.    Kommunikációs terv X X X X 
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5. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez 

1.    A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 

Vér és a vérképző szervek 
betegsége 

E       

Haemolyticus 
anaemiák közül 

D55.0- 
D58.9 

Enzim rendellenességek okozta anaemia, 
Thalassaemia, 
Sarlósejtes rendellenességek, 
Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák 

Aplasticus és egyéb 
anaemiák közül 

D61.0-
61.9 
D64.0 

Egyéb aplasticus anaemiák, 
Örökletes sideroblastos anaemia 

D66- 
D68.9 

Örökletes VIII-as faktor hiány, 
IX-es faktor örökletes zavarai, 
Egyéb alvadási zavarok  

D69.1  Vérlemezkék minőségi rendellenességei 

4. 

Véralvadási 
defektusok, purpura 
és egyéb vérzéses 
állapotok közül 

    

D69.3 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura, ha súlyos, gyakori 
és kifejezett vérzéses epizódokkal és/vagy a kezelés súlyos 
mellékhatásaival terhelt, emiatt rendszeres és gyakori 
szakorvosi ellátást igénylő, életvitelükben korlátozott, 
megromlott életminőséget okozó krónikus betegség áll 
fenn, a fennállása, a tünetek első jelentkezése óta eltelt több, 
mint 6 hónap 

” 

2.    A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
Emésztőrendszer betegségei közül:  A      

K21.0-
K21.9 

Gastro-oesophageális reflux, ha 
intraoesophagealis pH-méréssel 
és/vagy endoscopos vizsgálattal 
egyaránt igazolt, valamint 6 
hónapnál hosszabb gyógyszeres 
kezelést igényel 

    

K22.0 Achalasia 

7. 

Nem fertőzéses vékony- és 
vastagbélgyulladás  

  

  K50.0-
K50.9 

Crohn-betegség 



K51.0-
K51.9 

Colitis ulcerosa 

K90.0-
K90.8 

Intestinalis malabsorptiok 

K91.1 Gyomorműtét utáni szindrómák 

K91.2 Műtét utáni felszívódási zavar, 
m.n.o. 

  

K91.8 Beavatkozás utáni egyéb 
emésztőrendszeri 
rendellenességek, m.n.o. 

Emésztőrendszer egyéb betegségei közül 

Beavatkozások utáni emésztőrendszeri 
rendellenességek 

  K91.9 Beavatkozás utáni 
emésztőszervi rendellenesség 
k.m.n. 

Ha az ételallergia 2 éves koron túli 
fennállását eliminációt követő 
terheléssel is igazolták, és az allergia 
alapvető élelmiszerre (tejre, tojásra vagy 
búzára) vonatkozik, valamint többszörös 
allergia esetén, ami a következőket is 
érinti: szója, olajos magvak  

  K52.2  Allergiás és nutritionális 
gastroenteritis és colitis 

Z94.0 Májátültetésen átesett gyermek 
K73.0-
K73.9 

Idült májgyulladás 

Egyéb súlyos gasztroenterológiai 
betegségek közül 
A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, 
amelyek gyógyulása egy éven belül nem 
várható, illetve mindaddig, amíg a 
gyermek gondozása különös terhet okoz 

  

K72.1 Idült májelégtelenség 

” 
3.    A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„ 

Neurológiai kórképek H       
A központi idegrendszer demyelinisatiós 
betegségei közül: 
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az 
életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt 

G36.0-
G36.9 

Egyéb heveny, disszeminált 
demyelinisatio 

Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori 
epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt 
gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést 
igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, 
ápolása miatt a családtagok kénytelenek a 
munkájuktól távol maradni 

G40.0-
G40.9 

Epilepsia 

14. 

Epizodikus és paroxysmális rendellenességek 
közül: 
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az 

    

G45.0-
G45.9 

Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) 
és rokon szindrómák 



életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt 

  G46.0-
G46.8 

Agyi érszindrómák cerebrovasculáris 
betegségekben 

Polyneuropathiák és a perifériás idegrendszer 
egyéb rendellenességei közül: 
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az 
életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt 

G60.0-
G64 

Örökletes és idiopathiás idegbántalom, 
Gyulladásos polyneuropathia, Egyéb 
polyneuropathiák, Polyneuropathia 
máshova osztályozott betegségekben, A 
környéki idegrendszer egyéb 
megbetegedései  

Az idegrendszer egyéb rendellenességei közül: 
akinek pszichomotoros fejlettsége nem éri el az 
életkori átlagát és ez komplex vizsgálattal igazolt 

G91.0-
G91.9 

Vízfejűség (hydrocephalus) 

Az agy- és arckoponya csontjainak egyéb 
veleszületett rendellenességei 

Q75.0-
75.9 

Műtétet igénylő craniostenosisok 

U9930 Infantilis spinalis laesio** 

U9950 Laesio cerebri progressiva cum 
effusionem subduralis** 

U9960 Laesio cerebri progressiva cum 
neurodysphagiam** 

U9970 Laesio cerebri progressiva 
epilepsiamque** 

Fejlődésneurológiai kórképek esetén a 
**-gal jelölt esetekben a diagnózis felállításától 
számított 1 évig 

U9980 Laesio cerebri progressiva** 
Beszédzavarok közül 

  

R47.0 Traumás eredetű aphasia 
” 

4.    A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 
Neonatológiai kórképek Q       
  P07 1500 gramm születési súly 

alatt 3 éves korig különös 
betegség nélkül 

P14.0 Erb-típusú bénulás szülési 
sérülés miatt 

A perifériás idegrendszer súlyos bénulással 
járó, legalább egy éves intenzív kezelést 
igénylő szülési sérülései P14.1 Klumpke-típusú bénulás 

szülési sérülés miatt 

P27.0 Wilson-Mikity szindróma* 

P27.1 Újszülöttkori 
bronchopulmonális 
dysplasia* 

P27.8 Congenitális tüdőfibrosis, 
újszülöttek respirátor-tüdeje* 

15. 

Egyéb újszülöttkori krónikus tüdőbetegségek 
A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek 
fennállása esetén állapítható meg: 
Ha a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát 
végezni, akkor tartósan 80% alatti FVC 
és/vagy FEV1 
5 éves kor alatt vagy ha nem képes a 

    

P27.9 Újszülöttkorban keletkező 



spirometria vizsgálatban történő 
együttműködésre, akkor az alábbi klinikai 
tünetekben megnyilvánuló légzészavar: 
krónikus tachypnoe, krónikus csökkent 
terhelhetőség, visszatérő apnoék, oxigén 
és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő 
exacerbáció 

krónikus tüdőbetegség 
k.m.n.* 

” 

 



 

1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez21 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok 

I. Rész 

  A B C D E F 
1. 

Betegségcsoport megnevezése Betűjel Számjel 
Betegség 

BNO  
kódja 

Betegség megnevezése Súlyosság foka 

H90 Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés 
H90.0 Kétoldali vezetéses hallásvesztés 
H90.2 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n. 
H90.3 Kétoldali idegi hallásvesztés 
H90.5 Idegi hallásvesztés k.m.n. 
H90.6 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés 
H90.8 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n. 
H91 Egyéb hallásvesztés 
H91.0 Ototoxikus hallásvesztés 
H91.2 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett 

hallásvesztés 
H91.3 Siketnémaság, m.n.o. 
H91.8 Egyéb hallásvesztés 

2. Hallási fogyatékos K 2 

H91.9 Hallásvesztés k.m.n. 

Ahallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 40 dB felett van. 

3. Értelmi fogyatékos M   F71.0-
F739 

Közepes, súlyos és igen súlyos mentális 
retardációk 

Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál 
van, és standard deviációja 15. 

H54 Vakság és csökkentlátás 
H54.0 Vakság mindkét szemen 
H54.1 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik 

szemen 
H54.2 Csökkentlátás mindkét szemen 

4. Látási fogyatékos K 1 

H54.3 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen 

Annál állapítható meg, 

a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval 

aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70, 

ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy 



    
ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik 

szeme hiányzik, 

b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy 

c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb. 

A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész 
szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb összegű családi pótlékra az a személy 
jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti 
beavatkozástól állapotjavulás nem várható. 

Mozgásszervi fogyatékos L      
Z89.1-
Z89.9 

Végtag szerzett hiánya 

Q65.0-
Q65.9 

A csípő veleszületett deformitásai 

Q66.0-
Q66.9 

A lábak veleszületett rendellenességei 

Q68.2 A térd veleszületett deformitása 
Q68.5 A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. 

görbülete 
Q71.0 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q71.1 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz 

meglétével 
Q71.2 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 
Q71.3 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 
Q72.0 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q72.1 A comb és lábszár veleszülett hiánya, a lábfej 

meglétével 
Q72.2 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 

    

Q72.3 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 

5. 
A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, művégtag 
használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel 
járó elváltozásai. 
A csont-izomrendszer veleszületett rendellenességei és 
deformitásai 

    Q73.0-
Q74.9 

Nem meghatározott végtag redukciós 
defektusai, Egyéb veleszületett végtag-
rendellenességek 

Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelő önálló életvitelre 
képtelen, szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és 
orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel. 

Az5. pont alkalmazásában: 

a) végtaghiány: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti részek elvesztése, valamint betegség, 
fejlődési rendellenesség következtében fennálló hiánya; 

b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók olyan mértékű csökkenése, amely 
legalább 50%-os mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz; 

c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése: olyan mértékű deformitások, 
merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os 
mértékben korlátozzák; 

d) a gerincoszlop és a mellkas deformitása: amely erősen károsítja a támasztó és mozgató 
funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges 
gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges 
(a viselés ideje alatt); 

e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a járást, a 
helyzetváltoztatási képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van; 

f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os 
mértékű mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon. 



Q76.0-
Q76.9 

A gerinc és csontos mellkas veleszületett 
rendellenességei 

Q77.0-
Q77.9 

Csont-porcképződési zavar (osteo-
chondrodysplasia) a csöves csontok és 
gerinccsontok növekedési defektusával 

Q78.0-
78.9 

Egyéb osteo-chondrodysplasiák 

M06.0-
M13.9 

Gyulladásos polyarthropathiák 

M20.0 Kézujj(ak) deformitása 
M21.0- 
M25.9 

Egyéb ízületi betegségek 

M41.0- 
M41.9 

Scoliosis 

M42.0 A gerinc juvenilisosteochondrosisa 
M42.9 A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. 
M45 Spondylitisankylopoetica 
M46.0- 
M46.9 

Egyéb gyulladásos gerincbetegségek 

M51.4 
M51.8 
M51.9 

Egyéb intervertebrális porckorong 
rendellenességek 

M53.0- 
M53.9 

Dorsopathiák 

M54.0-M 
54.9 

Hát-fájdalom 

M60.0- 
M60.9 

Myositis 

M61.0- 
M61.9 

Az izmok meszesedése és csontosodása 

M62.0- 
M62.9 

Egyéb izom-rendellenességek 

M84.0-
84.9 

A csontfolytonosság rendellenességei 

A csont-izomrendszer és kötőszövet betegsége 
A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó 
M. Bechterew, combcsontfejelhalás, álízület 
Krónikus polyarthritis a végtagízületekben nagyfokú 
deformitással, következményes merevséggel, izomatrófiával 

    

M84.1 Össze nem forrt csonttörés [álízület] 



M85.0- 
85.9 

A csontsűrűség és szerkezet egyéb 
rendellenességei 

M86.0- 
M89.9 

Egyéb osteopathiák 

M91.0-
M92.9 

Chondropathiák 

M93.0 A combcsont proximálisepiphysisének 
elcsúszása (nem traumás) 

M93.2-
M93.9 

Egyéb osteochondropathiák 

M94.0- 
M94.9 

A porc egyéb rendellenességei 

M95.2-
M95.9 

A csont - izomrendszer és a kötőszövet egyéb 
szerzett deformitásai 

M96.0 Álízület fúzió vagy arthrodesis után 
M99.0- 
M99.9 

Biomechanikai károsodások m.n.o. 

S83.1 A térd ficama A térd és a lábszár sérülései     
S84.0 A nervusperoneus sérülése a lábszár szintjében 
I74.0-
I74.9 

Artériás embólia és thrombosis Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek     

I83.0 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 
I83.2 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és 

gyulladással 
Többszörös torpidulcuscrurisszal járó 
postthromboticussyndroma 

    

I87.0 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes 
Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel     M36.2 Haemophiliásarthropathia 

G35 Sclerosis multiplex 
G80.0-
G80.9 

Csecsemőkori agyi bénulás 

G81.0-
G81.9 

Féloldali bénulás (hemiplegia) 

G82.0-
G82.5 

Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és 
tetraplegia 

Az idegrendszer betegségei. 
A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, 
megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő 
plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia 

  

G83-0-
G83.9 

Egyéb bénulásos szindrómák 



G12.0-
G12.9 

Gerincvelői izomsorvadás és rokon 
szindrómák 

G71.0 Izomdystrophia 
M363 Arthropathia egyéb haematologiai 

rendellenességekben (D50-D76+) 

M364 Arthropathia máshová osztályozott 
túlérzékenységi reakciókban 

Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek 
Kötőszöveti rendszerbetegségek 

  

M368 A kötőszövet szisztémás rendellenességei 
máshová osztályozott, egyéb betegségekben 



II. Rész 

  A B C D E 
1. 

Betegségcsoport megnevezése Betű-
jel 

Szám- 
jel 

Betegség 
BNO  
kódja 

Betegség megnevezése 

1 F84.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) 
1 F84.1 Atípusos autizmus 

2. Pervazív fejlődési zavarok N 

  F84.2-
F84.9 

Rett szindroma, 

Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar, 

Mentális retardációval és sztereotip 
mozgászavarral társuló túlzott aktivitás, 

Asperger szindróma, 

Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar, 

Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési 
zavar 

Mentális és viselkedészavarok O       
Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok F20.0-

F29 
Schizophrenia, 
Schizotypiás rendellenesség, 
Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek, 
Indukált delusionalis rendellenességek, 
Schizoaffektív rendellenességek, 
Egyéb nem organikus pszichotikus 
rendellenességek, 
Nem organikus pszichózis k.m.n. 

3. 

Egyéb súlyos pszichiátriai kórképek: 
olyan, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja 
szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési-oktatási 
intézményt – ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési-oktatási 
intézmény esetét – önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem 
látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai 
kezelésben részesül. 

    

F30.0-
F48.9 
F90.0- 
F98.9 

Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, 
neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform 
rendellenességek 
A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint 
gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező 
zavarai 

Vér és a vérképző szervek betegségek E       
Haemolyticus anaemiák közül D55.0- 

D58.9 
Enzim rendellenességek okozta anaemia, 
Thalassaemia, 
Sarlósejtes rendellenességek, 
Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák 

Aplasticus és egyéb anaemiák közül D61.0-
61.9 
D64.0 

Egyéb aplasticus anaemiák, 
Örökletes sideroblastos anaemia 

D66- 
D68.9 

Örökletes VIII-as faktor hiány, 

IX-es faktor örökletes zavarai, 

Egyéb alvadási zavarok  

4. 

Véralvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok közül 

    

D69.1  Vérlemezkék minőségi rendellenességei 
Rosszindulatú daganatok F       5. 
Rosszindulatú daganatok esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 
évig. Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig     C00.0 – 

C96.9 
Az ajak, a szájüreg és garat, emésztőszervek, 
légző- és intrathoracalis szervek, csont és ízületi 
porc rosszindulatú daganatai; 
melanoma és a bőr egyéb rosszindulatú daganatai, 
mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú 
daganatai; 



emlő és a női nemi szervek, férfi nemi szervek, 
húgyrendszer rosszindulatú daganatai; 
szem, agy és központi idegrendszer egyéb 
részeinek rosszindulatú daganatai; 
pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek 
rosszindulatú daganatai; 
rosszul meghatározott, másodlagos és nem 
meghatározott lokalizációjú rosszindulatú 
daganatok, 
nyirok- és vérképzőszervek és rokon szövetek 
rosszindulatú daganatai  

D37.0-
D48.9 

Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedésű 
daganatok 

Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek D       
M30.0- 
M30.8 

Polyarteritisnodosa és rokon állapotok 

M31.0 - 
M31.9 

Egyéb nekrotizáló vasculopathiák 

M32.0- 
M32.9 

Szisztémás lupus erythematosus 

M33.0-
M33.9 

Dermatopolymyositis 

M34.0-
M34.9 

Szisztémás sclerosis 

  

M35.0-
M35.9 

A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége 

szerzett immunhiányos szindróma B24 HIV betegség k.m.n. 
D8000 Örökletes hypogammaglobulinaemia 
D8010 Nem familiarishypogammaglobulinaemia 
D8020 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya 
D8030 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív 

hiánya 
D8040 Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya 
D8050 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M 

[IgM] mellett 
D8060 Antitest hiány norm. immunglobulin szint mellett 

vagy hyperimmunoglobulinaemiával 

  

D8080 Egyéb immunhiányok főként antitest 
defektusokkal 

D8090 Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n. 
D81.0-
D81.9 

Összetett immunhiányok 

D82.0-
D82.8 

Immunhiány egyéb defektushoz társulva 

D83.0-
D83.9 

Közönséges kevert immunhiány  

6. 

primer immunhiányos betegségek 

  

  

D84.0-
D84.8 

Egyéb immunhiányok 

Emésztőrendszer betegségei közül:  A       
    K22.0 Achalasia 

K50.0-
K50.9 

Crohn-betegség Nem fertőzéses vékony- és vastagbélgyulladás    

K51.0-
K51.9 

Colitis ulcerosa 

Emésztőrendszer egyéb betegségei közül K90.0-
K90.8 

Intestinalis malabsorptiok 

K91.1 Gyomorműtét utáni szindrómák 
K91.2 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. 

7. 

Beavatkozások utáni emésztő-rendszeri rendellenességek 

  

  

K91.8 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri 



rendellenességek, m.n.o. 
  K91.9 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség 

k.m.n. 
Ha az ételallergia 2 éves koron túli fennállását eliminációt követő terheléssel is 
igazolták, és az allergia alapvető élelmiszerre (tejre, tojásra vagy búzára) 
vonatkozik, valamint többszörös allergia esetén, mely a következőket is érinti: 
szója, olajos magvak  

  K52.2  Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis 

Z94.0 Májátültetésen átesett gyermek 

K73.0-
K73.9 Idült májgyulladás 

Egyéb súlyos gastroenterológiai betegségek közül 

A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül 
nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet 
okoz 

 

K72.1 Idült májelégtelenség 

Ritka betegségek közül:         
Regionális szkleroderma I   L94.0 Lokalizált scleroderma [morphea] 
Huntington-kór M   G10 Huntington-kór 
Öröklődő ataxia H   G11.0-

G11.9 
Öröklődő ataxia 

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek H   G70.0-
G70.9 

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis 
rendellenességek 

Epidermolysis bullosa I   Q81.0-
Q81.9 

Epidermolysis bullosa 

Neurofibromatosis (benignus) I   Q850 Neurofibromatosis (benignus) 
Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) H   Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 

8. 

Egyéb ritka betegségek: 
genetikai rendellenességgel élő személyek közül az, aki az autoszómák vagy 
nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével 
vagy hiányával, vagy gén(ek) mutációjával született; vagy akiben klinikai 
genetikai szakorvos olyan veleszületett genetikai tünetegyüttest (szindrómát) 
állapított meg, ami a nemzetközileg általánosan elfogadott adatbázisban 
szerepel, és ebből adódóan állapota súlyos vagy középsúlyos 

a 
beteg- 
ségjel- 
legé- 
nek  

meg- 
felelő  
betű- 
kód 

      

Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül:         
E03.0 Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával Pajzsmirigy rendellenességei közül 6 éves korig  
E03.1 Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül 
E10.2- 
E10.9 

Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-
,idegrendszeri- perifériás keringési-, egyéb 
megnevezett, többszörös, nem meghatározott 
szövődményekkel, 
Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények 
nélkül 

Diabetes mellitus esetén 

E11.2- 
E11.7 

Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, 
szem-, idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb 
megnevezett, többszörös szövődményekkel 

D13.7 Endokrin pancreas Zollinger-Ellison szindróma 
E16.8 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb 

megjelölt zavarai 

9. 

Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei közül: 

A   

E20.0 - 
27.9 

Hypoparathyreosis 
mellékpajzsmirigy túlműködése és egyéb 
betegségei 
Az agyalapi mirigy túlműködése 
Az agyalapi mirigy csökkent működése és egyéb 
rendellenességei 
Cushing szindróma 
Adrenogenitális szindrómák 
Hyperaldosteronismus 
A mellékvese egyéb betegségei 



Több endokrin szerv kóros működése E31.0- 
E31.9 

Autoimmun polyglanduláris elégtelenség 

Polyglanduláris túlműködés 

Egyéb polyglanduláris hormonzavar 

Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n. 
E70.0-
E70.9 

Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai 

E71.0-
E71.3 

Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak 
anyagcseréjének rendellenességei 

E72.0-
E72.9 

Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei 

E73.0 Veleszületett laktáz-hiány 
E74.0- 
E74.9 

A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei 

E75.0-
E75.9 

A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a 
zsírtárolás egyéb betegségei  

E76.0-
E76.9 

A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei 

E77.0-
E77.9 

A glycoprotein anyagcsere rendellenességei 

E83.0 A réz-anyagcsere rendellenességei 

Anyagcsere rendellenességek közül: 

G E84.0-
E84.9 

Fibrosis cystica 

Súlyos vesebetegségek  C       
Hemodialízis, vagy peritoneálisdialíziskezelésre szoruló végállapotú 
veseelégtelenségben szenvedő beteg 

Z99.2 Művesekezelésre szoruló beteg 

Veseátültetés  Z94.0 Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig 
Nephrosis – szindróma (a kezelés befejezése után 3 évig) N04.0-

N04.9 
Nephrosis 

Chronikus pyelonephritis, vagy recidiváló pyelonephritisek húgyúti 
rendellenességek talaján (amennyiben műtéti korrekció nem lehetséges), illetve 
vesico-ureteralis reflux-szal járó esetekben 

(akkor vehető figyelembe, ha vesefunkció zavarral jár együtt) 

N11.0-
N11.9 

Chronikus pyelonephritis 

Progresszív glomerulonephritis N01.0-
N01.9 

Gyors progressziójú nephritis syndroma 

Idült veseelégtelenség, ha jelentős funkciózavart okoz (eGFR<60), vagy 
vérszegénységet okoz N18.9 Krónikus veseelégtelenség 

10. 

Fél évnél hosszabb ideig gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiak, amíg a 
gyógyszeres terápia fennáll 

    

N10 - 
N16 

Tubulopathia 

Súlyos légzőszervi betegségek 
A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: 

Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy 
tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 

5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő 
együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló 
légzészavar: 

krónkus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, 
oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk 

G       

J96.1 Idült légzési elégtelenség  Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő 
J96.9 Légzési elégtelenség, k.m.n 

11. 

Súlyos egyéb idült alsólégúti betegségek 

    

J43.0- Emphysema súlyos esetei* 



J43.9 
J44.8 Egyéb meghatározott idült obstruktív 

tüdőbetegség * 

J44.9 Idült obstruktív tüdőbetegség* 

J47 Bronchiectasia 

J84.0 Alveoláris és parietoalveoláris állapotok* 

J84.1 Egyéb interstitiális tüdőbetegségek fibrosissal* 

J94.8 Egyéb meghatározott interstitiális 
tüdőbetegségek* 

J84.9 Interstitiális tüdőbetegség, k.m.n.* 

J95.0 Tracheostomiamalfunctio 

J95.3 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J95.4 Mendelson szindróma 

J95.5 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J95.8 Egyéb beavatkozás utáni légzési 
rendellenességek* 

Beavatkozást követő légzési rendellenességek, m.n.o. közül 

J95.9 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.* 

J98.0 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei*   

J98.4 A tüdő egyéb rendellenességei* 

A gyermekkori asthma bronchiale súlyos formái J45.0-
J45.9 

Asthma 

Tüdő transzplantáció Z94.2 Tüdő átültetésen átesett gyermek18 éves korig 
Kardiológiai betegségek B       

Q20.0-
Q20.9 

A szív üregeinek és összeköttetéseinek 
veleszületett rendellenességei 

Q21.0-
Q21.9 

A szívsövények veleszületett rendellenességei 

Q22.0-
Q22.9 

A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk 
veleszületett rendellenességei 

Q23.0-
Q23.9 

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett 
rendellenességei 

Q24.0-
Q24.9 

A szív egyéb veleszületett rendellenességei 

Q25.0-
Q25.9 

A nagy artériák veleszületett rendellenességei 

Q26.0-
Q26.9 

A nagyvénák veleszületett rendellenességei 

Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III-IV. NYHA 
funkcionális stádiumban 

I32- I52 A szívbetegség egyéb formái 
Transzplantáció Z94.1 Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig 

12. 

Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő súlyos hypertonia, amennyiben a 

    

I10-I15 Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos 
esetei 



kombinált gyógyszeres kezelés legalább két készítményből áll, és azokat napi 
rendszerességgel kell a gyermeknek szednie  
Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek J       

Q00.0-
Q07.9 

Az idegrendszer veleszületett rendellenességei 

Q89.4 Összenőtt ikrek 
Q90.9 Down-szindróma, k.m.n. 
Q91.3 Edwards-szindróma, k.m.n. 
Q91.7 Patau-szindróma, k.m.n. 
Q96.9 Turner-szindróma, k.m.n. 

    

Q98.4 Klinefelter-szindrómak.m.n. 
Q35- 
Q37 

Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok)  

Q31.0-
Q31.9 

A gége veleszületett rendellenességei* 

Q32.0- 
Q32.4 

A légcső és hörgők veleszületett rendellenességei* 

Q33.0 Veleszületett cisztás tüdő* 

Q33.2 A tüdő sequestratiója* 

Q33.3 A tüdő hiánya (agenesise)* 

Q33.4 Veleszületett hörgőtágulat* 

Q33.5 Ectopiás szövet a tüdőben* 

Q33.6 A tüdő hypo- és dysplasiája* 

Q33.8 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei* 

Q33.9 A tüdő veleszületett rendellenessége* 

Q34.0 Mellhártya-rendellenesség* 

Q34.1 Veleszületett mediasztinális ciszta* 

13. 

Egyéb fejlődési rendellenességek közül: 

a végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül 
nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet 
okoz. 

A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: 

Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy 
tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 

5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő 
együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló 
légzészavar: 

krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, 
oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk 

  

  

Q38-Q45 Az emésztőrendszer egyéb veleszületett 
rendellenességei 

Neurológiai kórképek H       
Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, 
magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést 
igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok 
kénytelenek a munkájuktól távol maradni 

  G40.0-
G40.9 

Epilepsia 

U9930 Infantilis spinalislaesio ** 
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem 

subduralis** 

U9960 Laesio cerebri progressiva cum 
neurodysphagiam** 

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque** 

14. 

Fejlődésneurológiai kórképek esetén a 
**-gal jelölt esetekben a diagnózis felállításától számított 1 évig 

  

  

U9980 Laesio cerebri progressiva** 



Beszédzavarok közül R47.0 Traumás eredetű aphasia 
Neonatológiai kórképek Q       
  P07 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig 

különös betegség nélkül 
P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia* 
P27.0 Wilson-Mikity szindróma* 

P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia* 

P27.8 Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-
tüdeje* 

15. 

Egyéb újszülöttkori krónikus tüdőbetegségek 
A *-gal jelölt esetekben az alábbi feltételek fennállása esetén állapítható meg: 

Amennyiben a beteg 5 éves elmúlt és képes spirometriát végezni, úgy 
tartósan 80% alatti FVC és/vagy FEV1 

5 éves kor alatt, vagy ha nem képes a spirometria vizsgálatban történő 
együttműködésre, úgy az alábbi klinikai tünetekben megnyilvánuló 
légzészavar: 

krónikus tachypnoe, krónikus csökkent terhelhetőség, visszatérő apnoék, 
oxigén és/vagy szisztémás szteroid adását igénylő exacerbációk 

    

P27.9 Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség 
k.m.n.* 

Többszörös és összetett betegségek P       
Z93.0 Tracheostomával élő személy 
Z93.1 Gastrostomával élő személy 
Z93.2 Enterostomával élő személy 
Z93.3 Colostomával élő személy 
Z93.4 Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő 

személy 
Z93.5 Cytostomával élő személy 
Z93.6 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő 

személy 
Z93.8 Egyéb művi stomával élő személy 

Mesterséges testnyílással élő személyek   

Z93.9 K.m.n. művi stomával élő személy 

16. 

Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a 
rendeletben meghatározott feltételeknek 

  

      

Bőrbetegségek I       
D04.0-
D04.9 

A bőr in situ rákja 

D18.0-
D18.1 

Súlyos haemangiomák, Érfejlődési 
rendellenességek: Sturge-Weber-szindróma, 
Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van 
Lohuisen-szindróma 

D22.9 Festéksejtes naevus: Tierfellnaevus (testfelület 
30%-át, vagy nagyobb részt érintő) 

E80.2 Egyéb porphyria súlyos esetei 
L10.9 Pemphigussúlyos formái 
L12.2 Gyermekkori idült bullózus betegség 
L13.0 Dermatitis herpetiformis (Duhring) 
L20.9  Atópiás dermatitis súlyos formái  
L40.9 Psoriasis súlyos formái 
L51.9 Erythema exsudativum multiforme súlyos formái 
Q82.1 Xeroderma pigmentosumsúlyos formái 
Q80.0-
Q80.9 

Ichthyosiscongenita 

17. 
Súlyos kiterjedt bőrgyógyászati kórképek, melyek 1 éven túl gyógyulnak vagy 
csak remissioba hozhatók és a betegek naponta többszöri kenőcsös kezelést, 
kötözést igényelnek 

   

Q82.2 Mastocytosis (Diffúz súlyos eset) 



6. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez 

„2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy 
fogyatékosságot megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos 

  A B 
1. A) Anyagcsere, endokrin és 

gasztroenterológiai betegségek 
Endokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus szakorvos 

Gyermekpulmonológus szakorvos 

Gyermekneurológus szakorvos (ha a betegnek neurológiai tünetei is vannak), csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel táplálék 
allergia esetén 

2. B) Kardiológiai betegségek Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos 
3. C) Vesebetegségek Nephrológus, urológus szakorvos 
4. D) Immunpathológiai kórképek Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel, 

reumatológus, infektológus, nephrológus szakorvos, gyermekneurológus Dermatopolymyositis esetén 
5. E) Haematológiai kórképek Haematológus szakorvos 
6. F) Rosszindulatú daganatok, illetve 

leukémiák 
Gyermek leukémia és tumor ellátóhelyek csecsemő- és gyermekgyógyász, haematológus, klinikai 
onkológus, gyermek haemato-onkológus szakorvosa 

7. G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkező allergológiai és klinikai 
immunológiai szakorvos Asztma bronchiale esetén 

8. H) Neurológiai betegségek Gyermekneurológus szakorvos 
9. I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász szakorvos, gyermekneurológus neurofibromatosis és egyéb phacomatosis, valamint Sturge-

Weber szindróma esetén 
10. J) Fejlődési rendellenességek Érintett szakorvosok 
11. K) Érzékszervi fogyatékosságok Gyermekszemész szakorvos, csecsemő és gyermek fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos 
12. L) Mozgásszervi fogyatékosságok Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, gyermekneurológus 

szakorvos 
13. M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok szakorvosai 
14. N) Pervazív fejlődési zavarok Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, gyermekneurológus szakorvos Rett szindróma esetén 
15. O) Pszichiátriai betegségek Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos 
16. P) Többszörös és összetett 

betegségek 
Érintett szakorvosok 

17. Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos, gyermekneurológus szakorvos 

” 

2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez22 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot  

megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos 

  A B 

1. A) Anyagcsere, endokrin és 
gasztroenterológiai betegségek 

Endokrinológus szakorvos 
Gyermek gasztroenterológus szakorvos 
Gyermekpulmonológus szakorvos 

2. B) Kardiológiai betegségek Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos 
3. C) Vesebetegségek Nephrológus, urológus szakorvos 

4. D) Immunpathológiai kórképek Reumatológus, infektológus 
5. E) Haematológiai kórképek Haematológus szakorvos 



6. F) Rosszindulatú daganatok, 
illetve leukémiák 

Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa 

7. G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermek allergológus- 
immunológus szakorvos 

8. H) Neurológiai betegségek Gyermekneurológus szakorvos 

9. I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász szakorvos 
10. J) Fejlődési rendellenességek Érintett szakorvosok 

11. K) Érzékszervi 
fogyatékosságok 

Gyermekszemész szakorvos, csecsemő- és gyermek fül-orr-gégész 
szakorvos, audiológus szakorvos 

12. L) Mozgásszervi 
fogyatékosságok 

Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi 
rehabilitációs szakorvos, továbbá 14 év alatti gyermek esetében 
gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos 

13. M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok szakorvosai 

14. N) Pervazív fejlődési zavarok Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos 
15. O) Pszichiátriai betegségek Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos 

16. P) Többszörös és összetett 
betegségek 

Érintett szakorvosok 

17. Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos 



7–8. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez22 

„2. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez 

JELENTÉS TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL 

(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó) 

Bejelentő: OMSZ .............................. megyei mentőszervezet 

Az esemény helye:      

Az esemény leírása:      

A bejelentés vételének időpontja: ............. év ..... hó ..... nap ...... óra ..... perc 

A kárhely felszámolásának megkezdése: ...... év ...... hó ..... nap ...... óra ...... perc 

A kivonult OMSZ mentőegységek száma: 

helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: ......... 

A kivonult OMSZ-on kívüli mentőegységek száma: 

helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: ......... 

  felnőtt 
(fő) 

gyermek 
(fő) 

Sérültek száma összesen:     
Életveszélyes:     
Súlyos:     
Könnyű:     
Halott: helyszínen/ellátás szállítás 
közben 

    

A sérültek elhelyezése: 

fő kórházban 
fő kórházban 
fő kórházban 
fő kórházban 
fő kórházban 
fő kórházban 
fő kórházban 
fő kórházban 

Helyszíni ellátásban részesült, elszállításra nem került: ........ fő 



Laikus elsősegélynyújtás történt-e: ............ 

A kárhely felszámolásának befejezése: ........ év ..... hó ..... nap ....... óra ...... perc 

A jelentés időpontja: .......... év ...... hó ...... nap ..... óra 

        OMSZ főigazgató/szolgálatvezető főorvos 

” 

2. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez 

JELENTÉS 
TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL 

JELENTÉS 
TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL 

(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó.) 

Bejelentő: OMSZ .............................. megyei mentőszervezet 
Az esemény helye:      
Az esemény leírása:      
     
A bejelentés vételének időpontja: ............. év ..... hó ..... nap ...... óra ..... perc 
A kárhely felszámolásának megkezdése: ...... év ...... hó ..... nap ...... óra ...... perc 
A kivonult OMSZ mentőegységek száma: 
helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: ......... 
A kivonult OMSZ-on kívüli mentőegységek száma: 
helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: ......... 

  felnőtt (fő) gyermek (fő) 
Sérültek száma összesen:     

Életveszélyes:     

Súlyos:     

Könnyű:     

Halott: helyszínen/ellátás szállítás közben     
A sérültek elhelyezése: 

fő kórházban 

fő kórházban 

fő kórházban 

fő kórházban 

fő kórházban 

fő kórházban 



fő kórházban 

fő kórházban 

Helyszíni ellátásban részesült, elszállításra nem került: ........ fő 

A kárhely felszámolásának befejezése: ........ év ..... hó ..... nap ....... óra ...... perc 

A jelentés időpontja: .......... év ...... hó ...... nap ..... óra 

  .......................................................................................... 
  OMSZ főigazgató/szogálatvezető főorvos 

 



„3. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez 

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és funkcionális megoszlása 
Dátum 

Terület 
(megye) Vérkészítmény típus Állapot 

0 
RhD 

pozitív 

0 
RhD 

negatív 

A 
RhD 

pozitív 

A 
RhD 

negatív 

B 
RhD 

pozitív 

B 
RhD 

negatív 

AB 
RhD 

pozitív 

AB 
RhD 

negatív 
Transzfúzióra 
kiadható         Vörösvérsejt 

koncentrátum 
Nem felszabadított         
Transzfúzióra 
kiadható         Trombocita 

koncentrátum 
Nem felszabadított         
Transzfúzióra 
kiadható         

 
Friss fagyasztott plazma 

Nem felszabadított         

    Dátum:    Aláírás: 

” 

3. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez 

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és 
funkcionális (szabad, választott) megoszlása 

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és 
funkcionális (szabad, választott) megoszlása 

  Vércsoport 0 RH (D) 
pozitív 

0 RH (D) 
negatív 

A RH (D) 
pozitív 

A RH (D) 
negatív 

B RH (D) 
pozitív 

B RH (D) 
negatív 

AB RH (D) 
pozitív 

AB RH (D) 
negatív 

A Szabad készlet                 

B Ebből Központi Diszpécser- 
szolgálatnál 

                

C Választott készlet                 

A+C Összes készlet                 

Dátum: ................................ 

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

aláírás 

 



9. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez23 

A GyseR. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 685. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[1   

ISO-
kód Megnevezés Rendelés 

jogcíme Indikáció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az 
indikációhoz 

Munkahelyre 
vonatkozó 

követelmény 
(amennyiben 
munkahelyi 

követelmény nem 
kerül 

meghatározásra, a 
szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Támogatás 
mértéke 

Kihordási 
idő 

(hónap) 

Kihordási 
időre 

maximálisa
n rendelhető 
mennyiség 

Mennyiség-
egység] 

„                         
685   06 

24 
48 

Ideiglenes 
protézisek a 
járástanítás 
korai 
lehetővé 
tétele 
céljából 

    1. Szövődménymentes 
esetben az ideiglenes 
protézisellátást 
(méretvételt) az 
amputációt követően a 10. 
és 14. nap között el kell 
indítani. Később induló 
protetizálás esetén a 
késedelem okát a 
betegdokumentációban fel 
kell tüntetni. 
2. Ha ideiglenes protézis 
rendelésére kerül sor, a 
beteg számára végleges 
protézis legkorábban az 
ideiglenes protézis 
rendelését követő 3 hónap 
elteltével lehetséges.  
3. A 2. és 3. aktivitási 
szintű betegnek rendelt 
csővázas protézis 
rendelését megelőzően 
ideiglenes protézis 
rendelése és legalább 3 
hónapos használata 
kötelező.  

            



 

685   06 
24 
48 

Ideiglenes protézisek a járástanítás korai 
lehetővé tétele céljából 

    1. Szövődmény-mentes esetben az ideiglenes protézisellátást (méretvételt) az amputációt követően a 10. és 14. nap között el kell indítani. 
Később induló protetizálás esetén a késedelem okát a betegdokumentá- 
cióban fel kell tüntetni. 
2. Amennyiben ideiglenes protézis rendelésére kerül sor, a beteg számára végleges protézis legkorábban az ideiglenes protézis rendelését 
követő 3 hónap elteltével lehetséges. 
3. A 2. és 3. aktivitási szintű betegnek rendelt csővázas protézis rendelését megelőzően ideiglenes protézis rendelése és legalább 3 hónapos 
használata kötelező.  

    80% 3 90 db 

 



10. melléklet a 68/2013 (XI. 15.) EMMI rendelethez24 

Az Igszr. 1. mellékletében foglalt táblázat V. pont V.1. alpontjában az „A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 
304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti kiviteli bejelentés” szövegrész helyébe az „A veszélyes vegyi anyagok 
kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiviteli bejelentés és hozzájárulás iránti kérelem” szöveg lép. 

1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez9 

I. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

I.1. Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás   

I.1.1. Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás 

30 000 Ft 

I.1.2. Járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás: 

  

I.1.2.1. Rendelőintézet engedélyezési eljárás 70 000 Ft 

I.1.2.2. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás 35 000 Ft 

I.1.3. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás: 

  

I.1.3.1. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás (400 ágyszámig) 

80 000 Ft 

I.1.3.2. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás (401-től 800 ágyszámig) 

100 000 Ft 

I.1.3.3. Fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési 
engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szolgáltató esetén) 

130 000 Ft 

I.1.4. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás 30 000 Ft 

I.1.5. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle nélkül) 20 700 Ft 

I.1.6. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – módosítása (helyszíni szemle lefolytatásával) 30 000 Ft 



I.1.7. Működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintő – adatváltozás miatti módosítása 10 000 Ft 

I.2.1. Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás 16 000 Ft 

I.2.2. Működtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása 4 000 Ft 

I.3. Gyógyszerellátással kapcsolatos eljárások:   

I.3.1. Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedélyezése 21 000 Ft 

I.3.2. Személyes gyógyszertár működtetési jog (személyi jog) engedély módosítása 5 000 Ft 

I.3.3. Gyógyszertár létesítési és működési engedélyezési eljárás 64 500 Ft 

I.3.4. Gyógyszertár működési engedélyének módosítása 25 900 Ft 

I.3.5. Gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezése 30 000 Ft 

  

II. Egyes élelmiszerekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

II.1. Különleges táplálkozási célú élelmiszerek bejelentése 18 300 Ft 

II.2. Felmentés a különleges táplálkozási célú élelmiszer csomagolására előírt kötelezettség alól 11 100 Ft 

II.3. Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerrel kapcsolatos tájékoztató és oktató anyagok (eszközök) 
engedélyezése 

12 200 Ft 

II.4. Étrend-kiegészítő készítmények bejelentése 18 300 Ft 

II.5. Új élelmiszerek elsődleges értékeléséhez szakvélemény készítése 307 000 Ft 

II.6. Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése 14 600 Ft 

II.7. Vendéglátó-termék végső fogyasztó részére történő kiszállító tevékenység engedélyezése 19 500 Ft 

  

III. Kozmetikai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

III.1. Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése 12 600 Ft 



III.2. INCI jegyzékben nem szereplő, valamint előírt határértéktől, illetve feltételektől eltérő módon felhasználni 
kívánt anyag kozmetikai célú felhasználásának engedélyezése anyagonként és a III.8. pontban felsorolt 
laboratóriumi – kémiai, mikrobiológiai – vizsgálatok közül szükségesen elvégzettek díjának összege 

33 500 Ft 

III.3. Csomagoláson az összetevő(k) feltüntetése mellőzésének engedélyezése 33 500 Ft 

III.4. A III.3. pontban szereplő engedély meghosszabbítása 22 600 Ft 

III.5. Kozmetikai termék nyilvántartásba vétele rendeltetés szerinti termékenként 
(Amennyiben a nyilvántartásba vétel kizárólag szín és illat változása miatti, akkor a díjtétel 30%-a) 

11 400 Ft 

III.6. Kozmetikai termékek nyilvántartásba vett adatainak módosítása termékenként 6 100 Ft 

III.7. Kozmetikai termékek termékinformációs dokumentációjának vizsgálata 28 400 Ft 

III.8. Kozmetikai készítmények vizsgálata:   

III.8.1. Kémiai vizsgálatok   

III.8.1.1. Florid ion (műszeres) 11 700 Ft 

III.8.1.2. pH-mérés (műszeres) 2 300 Ft 

III.8.1.3. Savszám (TITR) 7 800 Ft 

III.8.1.4. E-vitamin (HPLC) 12 600 Ft 

III.8.1.5. A-vitamin (HPLC) 12 600 Ft 

III.8.1.6. Q10 (ubikinon) (SPF) 6 300 Ft 

III.8.1.7. Karotin (SPF) 9 900 Ft 

III.8.1.8. Toxikus fémek (AAS) 19 200 Ft 

III.8.1.9. Tartósítószerek (HPLC) 18 700 Ft 

III.8.1.10. Szerves savak (szalicilsav, tejsav) (HPLC) 18 700 Ft 

III.8.1.11. Tioglikolsav (TITR) 7 000 Ft 

III.8.1.12. Érzékszervi vizsgálat 4 100 Ft 



III.8.1.13. Fényvédő faktor (SPF) 11 900 Ft 

III.8.2. Mikrobiológiai vizsgálatok 30 200 Ft 

  Rövidítések: 
TITR: titrimetria 
HPLC: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
AAS: atomabszorpciós spektrofotometria 
SPF: spektrofotometria 

  

  

IV. Vizekkel kapcsolatos közegészségügyi igazgatási szolgáltatások   

IV.1. Laboratóriumnak a közfürdők, illetve természetes fürdőhelyek fürdővizének ellenőrzésére történő 
feljogosítása 

92 600 Ft 

IV.2. Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól 60 000 Ft 

IV.3. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 34 900 Ft 

IV.4. Természetes fürdőhely kijelölési eljárás 48 000 Ft 

IV.5. Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, vízminőségi jellemző alóli felmentés 38 400 Ft 

IV.6. Ivóvíz szolgáltató vízkezelése során végzendő vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása 16 000 Ft 

IV.7. Ivóvízellátásban felhasználható anyagok szakvéleményezése 112 000 Ft 

IV.8. Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező 
anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák engedélyezése 

96 000 Ft/termék 

IV.9. Előzetes egyetértési eljárás ivóvíz-szolgáltató üzemeltetési szabályzatához és üzemeltetési utasításához 35 400 Ft 

IV.10. Jogszabályban előírt nemzeti szabványtól eltérő laboratóriumi vizsgálati módszer használatának 
engedélyezése ivóvíz és természetes fürdők vizének vizsgálatához 

73 300 Ft 

IV.11. Előzetes egyetértési eljárás szennyvízelvezető mű üzemeltetési szabályzatához 27 600 Ft 

  



V. Veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

V.1. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 7. cikke szerinti kiviteli bejelentés 

19 100 Ft 

V.2. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység 
(és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése 

7 800 Ft/telephely 

V.3. Veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény bejelentése 9 200 Ft/anyag vagy 
készítmény 

V.4. OKBI állásfoglalás – bármely tevékenységet végző részére – arról, hogy a vegyi anyag és/vagy 
készítmény veszélyesként nem osztályozható 

15 200 Ft/anyag vagy 
készítmény 

V.5. Kémiai elnevezés feltüntetésének mellőzésére irányuló kérelem elbírálása 38 300 Ft/anyag 

V.6. ETTSZ szakvélemény 4 070 Ft/anyag vagy 
készítmény 

  

VI. Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

VI.1. Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának engedélyezése 96 000 Ft/termék 

VI.2. Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése forgalomba hozatalhoz:   

VI.2.1. Rovarirtó szerek szakvéleményezése 333 500 Ft 

VI.2.2. Rovarriasztó szerek szakvéleményezése 177 400 Ft 

VI.2.3. Rágcsálóirtó szer szakvéleményezése 243 200 Ft 

VI.3. Irtószer felhasználás engedélyezése 11 000 Ft 

VI.4. Fertőtlenítőszer forgalomba hozatalának és fertőtlenítési technológia engedélyezése 96 000 Ft/termék 

VI.5. Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdővízben felhasználható biocid anyag engedélyezése 96 000 Ft/termék 

VI.6. Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése 2 500 000 Ft 

VI.7. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése 1 250 000 Ft 



VI.8. Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása 2 500 000 Ft 

VI.9. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása 1 250 000 Ft 

VI.10. Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása amennyiben az nem jár a dokumentáció 
újraértékelésével 

250 000 Ft 

VI.11. Biocid termék regisztrációja 1 250 000 Ft 

VI.12. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék regisztrációja 625 000 Ft 

VI.13. Biocid termék regisztrációjának megújítása 1 250 000 Ft 

VI.14. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék regisztrációjának megújítása 625 000 Ft 

VI.15. Biocid termék regisztrációjának megújítása, amennyiben az nem jár a dokumentáció újraértékelésével 250 000 Ft 

VI.16. Biocid termék más tagállamban kiadott engedélyének elismerési eljárása 500 000 Ft 

VI.17. Biocid termék más tagállamban kiadott regisztrációjának elismerési eljárása 250 000 Ft 

VI.18. Engedélyezett biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása 1 250 000 Ft 

VI.19. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó engedélyezett biocid termék forgalmazási, felhasználási 
feltételeinek módosítása 

625 000 Ft 

VI.20. Regisztrált biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása 625 000 Ft 

VI.21. A mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó regisztrált biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek 
módosítása 

312 500 Ft 

VI.22. Követelményektől eltérő biocid termék ideiglenes forgalomba hozatalának engedélyezése 1 250 000 Ft 

VI.23. Követelményektől eltérő mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék ideiglenes forgalomba 
hozatalának engedélyezése 

625 000 Ft 

VI.24. Engedéllyel, regisztrációval nem rendelkező biocid termék vagy hatóanyag kísérleti, vizsgálati célú 
forgalomba hozatalának, illetve felhasználásának engedélyezése 

1 250 000 Ft 

VI.25. Engedéllyel, regisztrációval nem rendelkező mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék vagy 
hatóanyag kísérleti, vizsgálati célú forgalomba hozatalának, illetve felhasználásának engedélyezése 

625 000 Ft 



VI.26. Közösségi jegyzék módosítása iránti kérelem elbírálása (biocid hatóanyaghoz kapcsolódóan) 1 250 000 Ft 

VI.27. Közösségi Jegyzék módosítása iránti kérelem elbírálása (mikrobiológiai biocid hatóanyaghoz 
kapcsolódóan) 

625 000 Ft 

VI.28. Biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén a dokumentáció 
teljességének elismerése 

13 500 000 Ft 

VI.29. Biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén részletes értékelés 31 500 000 Ft 

VI.30. Mikrobiológiai biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén 
teljesség elismerése 

6 750 000 Ft 

VI.31. Mikrobiológiai biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése esetén 
részletes értékelés 

15 750 000 Ft 

VI.32. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő 
második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több terméktípusban 
történő felvételének kezdeményezése estén a második terméktípus dokumentációja teljességének 
elismerése 

8 100 000 Ft 

VI.33. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó hatóanyagnak harmadik vagy további 
terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy ennél több 
terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a dokumentáció 
teljességének elismerése 

5 400 000 Ft 

VI.34. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó biocid hatóanyagnak a korábbitól eltérő 
második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több terméktípusban 
történő felvételének kezdeményezése estén a második terméktípus dokumentációjának részletes értékelése 

18 900 000 Ft 

VI.35. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó hatóanyagnak harmadik vagy további 
terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy ennél több 
terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a részletes 
értékelés 

12 600 000 Ft 

VI.36. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai biocid hatóanyagnak a 
korábbitól eltérő második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több 

4 050 000 Ft 



terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a második terméktípus dokumentációja 
teljességének elismerése 

VI.37. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai hatóanyagnak harmadik 
vagy további terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy 
ennél több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a 
dokumentáció teljességének elismerése 

2 700 000 Ft 

VI.38. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai biocid hatóanyagnak a 
korábbitól eltérő második terméktípusban történő felvételének kezdeményezése vagy egyidejűleg több 
terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a második terméktípus dokumentációjának 
részletes értékelése 

9 450 000 Ft 

VI.39. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezőtől származó mikrobiológiai hatóanyagnak harmadik 
vagy további terméktípusokban történő felvételének kezdeményezése, illetve egyidejűleg három vagy 
ennél több terméktípusban történő felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a 
részletes értékelés 

6 300 000 Ft 

  

VII. Immunológiai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

  Immunológiai készítmények gyártási tételének vizsgálata forgalomba hozatalt megelőzően:   

VII.1. Külföldi készítmény, külföldi hatósági bizonylattal 147 000 Ft 

VII.2. Készítmény hatósági bizonylat nélkül 525 500 Ft 

VII.3. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállítása közegészségügyi-
járványügyi feltételeinek minősítése 

13 100 Ft 

  

VIII. Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

VIII.1. A 14/1997. (IX. 3.) KHVM r. 3. §-a szerint radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezése:   

VIII.1.1. megye területén belül 18 000 Ft 

VIII.1.2. megyék közötti viszonylatban 18 000 Ft 



VIII.1.3. nemzetközi viszonylatban 18 600 Ft 

VIII.2. Gépjármű használatának engedélyezése az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM r. 12. § (2) bekezdése alapján 

34 200 Ft 

VIII.3. Gépjármű használatának felülvizsgálata az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM r. 12. § (3) bekezdése alapján 

32 100 Ft 

VIII.4. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint 
ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről szóló 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) 
bekezdése szerinti mentességi igazolási eljárás 

15 800 Ft 

VIII.5. Létesítmény létesítésének, berendezés üzembe helyezésének engedélye 36 800 Ft 

VIII.6. Létesítmény üzemeltetési, átalakítási engedélye 17 300 Ft 

VIII.7. Létesítmény üzemeltetése megszüntetésének engedélyezése 30 100 Ft 

VIII.8. Berendezés előállításának engedélyezése 32 000 Ft 

VIII.9. Radioaktív anyaggal, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel végzett tevékenység engedélyezése 38 800 Ft 

VIII.10. Tevékenységek megszüntetésének engedélyezése 29 500 Ft 

VIII.11. Inaktívvá nyilvánítási eljárás 34 000 Ft 

VIII.12. Radionuklidot tartalmazó szilárd anyag hatósági felügyelet alóli felszabadítása 18 200 Ft 

VIII.13. Radioaktív anyag előállításának, termelésének, forgalmazásának engedélyezése 67 200 Ft 

VIII.14. Radioaktív hulladék átmeneti, végleges elhelyezésére szolgáló létesítmény:   

VIII.14.1. Létesítésének, telepítésének engedélyezése 84 100 Ft 

VIII.14.2. Üzembe helyezésének, átalakításának engedélyezése 83 600 Ft 

VIII.14.3. Üzemeltetésének engedélyezése 220 100 Ft 

VIII.14.4. Lezárásának engedélyezése 238 400 Ft 

VIII.15. Eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítési eljárása 29 500 Ft 



VIII.16. Sugárvédelmi képzés engedélyezése:   

VIII.16.1. Bővített, átfogó 19 900 Ft 

VIII.16.2. Alapfokú 10 600 Ft 

VIII.17. Sugáregészségügyi Decentrum által adott tevékenységi engedély területi hatályának kiterjesztése 29 100 Ft 

VIII.18. Hatósági személyi dózismérővel végzett vizsgálat 2070 Ft/eset 

VIII.19. Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat jóváhagyása 10 500 Ft 

  

IX. Közegészségügyi-járványügyi igazgatási szolgáltatások   

IX.1. Légi szúnyogirtás engedélyezése 18 500 Ft 

IX.2. Tanuló ifjúság táboroztatásának engedélyezése 26 000 Ft 

IX.3. Építészeti – műszaki tervdokumentáció egyeztetési eljárása 9 700 Ft 

  

X. Természetes gyógytényezőkkel és ásványvizekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

X.1. Gyógyfürdőintézmény tervezéséhez, létesítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez szükséges előzetes 
egyetértés megadása 

31 000 Ft 

X.2. Gyógyfürdőintézmény tervdokumentációjának orvosszakmai véleményezése 54 000 Ft 

X.3. Gyógyfürdőintézmény megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének engedélyezése 120 000 Ft 

X.4. Elismert ásványvíz megnevezés használatának és gyógyászati célú használatbavételének, továbbá 
mesterséges ásványvíz előállításának engedélyezése 

60 000 Ft 

X.5. Elismert ásványvíz gyógyvízzé történő átminősítése és gyógyászati célú használatbavételének 
engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt 

47 000 Ft 

X.6. Gyógyvízmegnevezés használatának, illetve gyógyászati célú felhasználásának, valamint forgalomba 
hozatalának engedélyezése előzetes szakvéleménnyel 

87 000 Ft 



X.7. Gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők megnevezésének és gyógyászati célú 
használatbavételének engedélyezése előzetes szakvéleménnyel együtt 

87 000 Ft 

X.8. Korábban kiadott engedély módosítása, felülvizsgálata 41 000 Ft 

X.9. Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely, gyógyfürdő, illetve klímagyógyintézet megnevezés 
használatának engedélyezéséhez 

36 600 Ft 

X.10. Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és egyéb természetes 
gyógytényező megnevezés használatának engedélyezéséhez 

29 700 Ft 

  

XI. Más hatóság eljárásában történő közreműködéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

XI.1. Kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterületig) 26 000 Ft 

XI.2. Kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterület 
felett) 

150 000 Ft 

XI.3. Kereskedelmi szálláshely működtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása 28 500 Ft 

XI.4. Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 30 700 Ft 

XI.5. Fürdési célú gázveszélyes víz igénybevételével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 23 500 Ft 

XI.6. Elvi vízjogi engedélyezési eljárásban történő szakhatósági közreműködés 23 900 Ft 

XI.7. Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban szakhatósági közreműködés 23 900 Ft 

XI.8. Közfürdő védőterületének kialakításában való szakhatósági közreműködés 20 200 Ft 

XI.9. 50 főnél kevesebb személyt ellátó vagy napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató vízellátó rendszer 
közegészségügyi feltételeinek megállapítása 

20 200 Ft 

XI.10. Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi szakhatósági közreműködés 23 500 Ft 

XI.11. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezelő létesítményre vonatkozó) 
szakhatósági közreműködés 

27 700 Ft 

XI.12. Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték-túllépés engedélyezési eljárásban 27 700 Ft 



szakhatósági közreműködés 

XI.13. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési eljárásában történő 
szakhatósági közreműködés 

27 700 Ft 

XI.14. Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 24 200 Ft 

XI.15. Állatkert működési engedélyezésében szakhatósági közreműködés 13 100 Ft 

XI.16. Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés 29 700 Ft 

XI.17. Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez előírt szakhatósági közreműködés 30 000 Ft 

XI.18. Szociális intézmények működéséhez szakhatósági közreműködés 20 900 Ft 

XI.19. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés 8 700 Ft 

XI.20. Növényvédő szerek raktározására szolgáló helyiségben tárolható anyagok esetén szakhatósági 
közreműködés 

17 500 Ft 

XI.21. Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés 19 400 Ft 

XI.22. Utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezési eljárásában szakhatósági 
közreműködés 

11 500 Ft 

XI.23. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezési eljárásában szakhatósági 
közreműködés 

20 600 Ft 

  

XII. Orvostudományi kutatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatások 
[nem kereskedelmi kutatás, valamint az Eütv. 159. § (5) bekezdése szerinti kutatás kivételével] 

  

XII. 1. Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács 
Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján 

434 000 Ft 
(ebből 

a szakhatósági eljárás 
díja: 

320 000 Ft) 

XII. 2. Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása az Egészségügyi Tudományos Tanács 429 000 Ft 



Humánreprodukciós Bizottságának szakhatósági állásfoglalása alapján (ebből 
a szakhatósági eljárás 

díja: 
315 000 Ft) 

XII. 3. Orvostudományi kutatás engedélyezése, az engedély módosítása a Regionális Kutatásetikai Bizottságok 
(RKEB) véleménye alapján 

114 000 Ft 
(ebből az RKEB díja: 

15 300 Ft) 

      

XIII. A nemdohányzók védelmével kapcsolatos igazgatási szolgáltatások   

XIII.1. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 
2. § (9) bekezdése alapján, az Nvt. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók 
részére 

40 000 Ft 

 

 
1 A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával. 

2 Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

3 A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

4 A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

5 A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

6 A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

7 A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 



8 A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

9 A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

10 A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

11 A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

12 A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

13 A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

14 A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

15 A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

16 A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

17 A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

18 Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

19 A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

20 A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

21 Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

22 A 7–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

23 A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 



24 A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

 

 


