
318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások 
igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló 

egészségügyi ellátás rendjérıl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

hatályos: 2011.12.28 - 

A Kormány a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § 
(2) bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

1. § (1) Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások 
igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló 
egészségügyi ellátás rendjérıl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„a) Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház): az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium Központi Kórház és Intézményei, a Magyar Honvédség (a 
továbbiakban: MH) Verıcei Betegotthon, az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, 
az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, az MH Dr. Radó György Honvéd 
Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK), a MÁV Kórház és Központi 
Rendelıintézet (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), a Budai 
MÁV Kórház (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), továbbá az 
Országos Gyógyintézeti Központ fekvıbeteg-szakellátó és egyes járóbeteg-szakellátó 
elemeinek jogutódlással történı átvételével, továbbá 2011. november 15-étıl az MH HEK 
általános jogutódjaként, az e rendeletben részletezett feladatköreik átvállalásával létrejövı, az 
MH Hadrendjébe tartozó egészségügyi szolgáltató intézmény;” 

a)1 Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi 
Központ) (a továbbiakban: Honvédkórház): az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a 
továbbiakban: IRM) Központi Kórház és Intézményei, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: 
MH) Verıcei Betegotthon, az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, az MH 
Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, a MÁV Kórház és Központi Rendelıintézet 
(a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), a Budai MÁV Kórház (a 
külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), továbbá az Országos 
Gyógyintézeti Központ és az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a 
továbbiakban: HEK) fekvıbeteg-szakellátó és egyes járóbeteg- szakellátó elemeinek 
jogutódlással történı átvételével, az e rendeletben részletezett feladatköreik átvállalásával 
létrejövı, a honvédelemért felelıs miniszter felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató 
intézmény; 

(2) A Korm. rendelet 1. § b) és c) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában:) 



„b) az MH személyi állománya: a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a 
különleges jogrendben bevezethetı intézkedésekrıl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a 
továbbiakban: Hvt.) 40. § (1) bekezdése szerinti állomány – kivéve a potenciális 
hadköteleseket –, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat közalkalmazotti állománya; 

c) tényleges katonai állomány: a Hvt. 40. § (2) bekezdése szerinti állomány;” 

b) az MH személyi állománya: a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi 
CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 79. §-a szerinti állomány – kivéve a kiképzett és 
kiképzetlen potenciális hadköteleseket –, továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok 
közalkalmazotti állománya; 

c) tényleges katonai állomány: a Hvt. 80. §-a szerinti állomány; 

 

2. § A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. § (1) Az MH Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége az igényjogosultak és 
jogosultak részére az Ebtv. II. fejezete szerinti egészségügyi szolgáltatások biztosítása, 
valamint a rendvédelmi szervek személyi állománya vonatkozásában a külön jogszabályok 
szerinti alapellátás biztosítása. 

(2) Az MH Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége az (1) bekezdésben 
meghatározottak mellett az igényjogosultak e rendeletben meghatározott speciális 
egészségügyi ellátása.” 

3. § (1)11 A Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége – az Ebtv. II. fejezete 
szerinti egészségügyi szolgáltatások közül – az igényjogosultak és jogosultak 

a) járóbeteg-szakellátása, 

b) fekvıbeteg gyógyintézeti ellátása, 

c) rehabilitációs és krónikus ellátása. 

(2)12 A Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége, továbbá az igényjogosultak e 
rendeletben meghatározott speciális egészségügyi ellátása. 

 

3. § A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(3) A saját jogú igényjogosult igényjogosultságát a szolgálati igazolvánnyal – 
közalkalmazotti, köztisztviselıi, kormánytisztviselıi igazolványával (ennek hiányában 
munkáltatói igazolással), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományának tagja a részére 
rendszeresített igazolvánnyal, a hallgatói állomány és a tanulói állomány diákigazolvánnyal –, 
a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülı a nyugdíjas szolgálati igazolványával, a 
vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói 
igazolással, a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti vagy 



köztisztviselıi jogviszonyban álló nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával és minden esetben 
– az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a TAJ okmányával igazolja. Az önkéntes védelmi 
tartalékos és az önkéntes mőveleti tartalékos az MH katonai igazgatási és központi 
okmánykezelı szerve által kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a 
TAJ okmányával igazolja igényjogosultságát.” 

(3) A saját jogú igényjogosult igényjogosultságát a szolgálati igazolvánnyal – 
közalkalmazotti, köztisztviselıi igazolványával (ennek hiányában munkáltatói igazolással), a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományának tagja a részére rendszeresített 
igazolvánnyal, a hallgatói állomány diákigazolvánnyal –, a nyugdíjas a nyugdíjas szolgálati 
igazolványával, a vasutas igényjogosult az igényjogosultságát a vasúti arcképes 
menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói igazolással, a korábban honvédelmi, 
rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti vagy köztisztviselıi jogviszonyban álló 
nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával és minden esetben – az Ebtv. 29. §-ának (4) 
bekezdése alapján – a TAJ számát igazoló okmányával igazolja. 

4. § A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(5) A kiállító szerv évente január 31-éig tájékoztatja az MH Honvédkórházat az elızı év 
december 31-éig kiadott és visszavont igazolások nyilvántartási (azonosító) számáról.” 

(5)16 A kiállító szerv 15 napon belül tájékoztatja a Honvédkórházat a kiadott és visszavont 
igazolások nyilvántartási (azonosító) számáról. 

5. § (1) A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A rendvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet az MH 
Honvédkórház látja el, kivéve, ha azt e rendelet vagy jogszabály a rendvédelmi szerv 
feladatkörébe utalja.” 

7. § (1)18 A Honvédkórház a honvédelem területén nyújtott speciális tevékenységét a HEK-kel 
együttmőködve az általa meghatározott igények figyelembevételével valósítja meg. A 
rendvédelem területén nyújtott speciális tevékenységet a Honvédkórház látja el, kivéve, ha azt 
e rendelet vagy jogszabály a HEK vagy a rendvédelmi szerv feladatkörébe utalja. 

(2) A Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) A rendvédelem területén a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak 
szolgálati alkalmasságát a rendvédelmi szerveket irányító miniszter által kijelölt szakorvosi 
bizottságok bírálják el.” 

(4)20 A rendvédelem területén a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak 
szolgálati alkalmasságát a HEK bírálja el (FÜV). 

6. § A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A saját jogú igényjogosult az alapellátást vezénylés, berendelés esetén az Ebtv.-ben 
meghatározottakon túl a szolgálatteljesítés helye szerinti finanszírozott háziorvosnál is 
igénybe veheti.” 



8. § (1)23 A Honvédkórház alapellátást nem nyújt. A saját jogú igényjogosult az alapellátást 
vezénylés, berendelés esetén az Ebtv.-ben meghatározottakon túl a szolgálatteljesítés helye 
szerinti finanszírozott háziorvosnál is igénybe veheti. 

7. § (1) A Korm. rendelet 

a) 2. §-át megelızı címben az „A HONVÉDKÓRHÁZ” szövegrész helyébe az „AZ MH 
HONVÉDKÓRHÁZ”, 

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében az „A Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Az MH 
Honvédkórház”, 

c) 2. § (2) bekezdésében az „a Honvédkórház” szövegrész helyébe az „az MH 
Honvédkórház”, 

d) 3. §-át megelızı címben az „A HONVÉDKÓRHÁZ” szövegrész helyébe az „AZ MH 
HONVÉDKÓRHÁZ”, 

e) 4. § (1) bekezdésében az „a Honvédkórház” szövegrész helyébe az „az MH Honvédkórház” 
szöveg, (2) bekezdésében az „A Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Az MH 
Honvédkórház”, 

f) 7. §-át megelızı címben az „A HONVÉDKÓRHÁZBAN” szövegrész helyébe az „AZ MH 
HONVÉDKÓRHÁZBAN”, 

g) 7. § (5) bekezdésében az „A Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Az MH 
Honvédkórház” szöveg, az „a Honvédkórháznak” szövegrész helyébe az „az MH 
Honvédkórháznak”, 

h) 8. §-át megelızı címben az „A HONVÉDKÓRHÁZ” szövegrész helyébe az „AZ MH 
HONVÉDKÓRHÁZ” szöveg, az „A HONVÉDKÓRHÁZON” szövegrész helyébe az „AZ 
MH HONVÉDKÓRHÁZON”, 

i) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Honvédkórháznál” szövegrész helyébe az „az MH 
Honvédkórháznál”, 

j) Mellékletében az „a Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ” szövegrészek helyébe 
az „az MH Honvédkórház” 

szöveg lép. 

(2) A Korm. rendelet 

a) 1. § o) pontjában a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba 
helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülı”, 

b) 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a 
„nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülı”, 



c) 5. § (1) bekezdésében a „(nyugdíjas esetén a nyugdíjas volt munkáltatója)” szövegrészek 
helyébe a „(nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülı esetén a nyugdíjas és a szolgálati 
járandóságban részesülı volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH katonai igazgatási 
és központi adatfeldolgozó szerve)” szöveg, (3) bekezdésében a „(nyugdíjas esetén a 
nyugdíjas volt munkáltatója)” szövegrész helyébe a „(nyugdíjas és szolgálati járandóságban 
részesülı esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülı volt munkáltatója, annak 
jogutódja, vagy az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve)” szöveg, (4) 
bekezdésében az „A nyugdíjas” szövegrész helyébe az „A nyugdíjas és a szolgálati 
járandóságban részesülı”, 

d) Mellékletében az „A nyugdíjas” szövegrész helyébe az „A nyugdíjas és a szolgálati 
járandóságban részesülı” 

szöveg lép. 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı napon lép 
hatályba, és ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti. 

(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 7. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 

 


