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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
57/2006. (III. 21.) Korm.

rendelete

a gyám ha tó sá gok ról, valamint
a gyer mek vé del mi és gyám ügyi el já rás ról  szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let módosításáról

A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vé ny (a továb biak ban: Gyvt.)
162.  §-a (1) be kez dé sé nek a), b), d), e), f) és m) pont já ban,
a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló 1952. évi
IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1986. évi IV. tör vény
39.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Gyer.) 16.  §-ának (4) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A gyám hi va tal ál tal ki sza bott, illetve meg ál la pí tott
el já rá si bír ság, el já rá si költ ség és a kap cso lat tar tás meg -
hiúsítása foly tán ke let ke zett iga zolt költ sé gek be haj tá sá ról 
a kö te le zett la kó he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je gon dos ko dik.”

2.  §

A Gyer. 30.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A kap cso lat tar tást aka dá lyo zó kö rül mé nyek rõl a
fe lek elõ ze tesen, le he tõ leg írás ban vagy egyéb iga zol ha tó
mó don tá jé koz tat ják egy mást.

(8) Az el ma radt kap cso lat tar tást pó tol ni kell, ha
a) az a kap cso lat tar tás ra kö te le zett  miatt ma radt el,
b) az a kap cso lat tar tás ra jo go sult ön hi bá já ból ma radt

el, fel té ve, hogy a kap cso lat tar tást sza bá lyo zó dön tés ben
fog lal tak sze rint ele get tett elõ ze tes ér te sí té si kö te le zett sé -
gé nek, illetve az elõ re nem lát ha tó aka dá lyok fel me rü lé sét
utó lag iga zol ja. Az el ma radt kap cso lat tar tás pót lá sa nem
ve szé lyez tet he ti a gyer mek egész sé ges fej lõ dé sét.

(9) Nem te kint he tõ el ma radt kap cso lat tar tás nak az idõ -
sza kos kap cso lat tar tás ide jé vel rész ben vagy tel je sen egy -
be esõ fo lya ma tos kap cso lat tar tás. Az ün nep na pok ra esõ
el ma radt idõ sza kos kap cso lat tar tás nem pó tol ha tó.”

3.  §

A Gyer. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33.  § (1) A kap cso lat tar tás en ge dé lye zé se tár gyá ban

ho zott ha tá ro zat vég re haj tá sa irán ti el já rás meg in dí tá sá nak
a) a kap cso lat tar tás pót lá sá ra, en nek hi á nyá ban a kap -

cso lat tar tás ra – a kap cso lat tar tás en ge dé lye zé se tár gyá ban
ho zott ha tá ro zat ban – elõ írt ha tár idõ el tel té tõl, illetve

b) a (2) be kez dés sze rin ti ve szé lyez te tõ ma ga tar tás tu -
do más ra ju tá sá tól
szá mí tott 30 na pon be lül van he lye.

(2) A gyer mek fej lõ dé sét ve szé lyez te ti, ha a kap cso lat -
tar tás ra jo go sult vagy a kap cso lat tar tás ra kö te le zett a kap -
cso lat tar tás en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat nak
ön hi bá já ból is mé tel ten nem tesz ele get.

(3) Ha a kap cso lat tar tás ra jo go sult vagy a kap cso lat tar -
tás ra kö te le zett a kap cso lat tar tás vég re haj tá sa irán ti ké rel -
mét vissza von ja, ugyan an nak az el ma radt kap cso lat tar tás -
nak a vég re haj tá sá ra nem in dít hat újabb el já rást.

(4) Ha a gyám hi va tal az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak
vizs gá la ta so rán meg ál la pít ja az ön hi ba fenn ál lá sát, a vég -
re haj tás irán ti ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül vég zés sel el ren de li a vég re haj tást. A vég re haj tást el -
ren de lõ vég zés ben a mu lasz tó fe let

a) fel hív ja, hogy a vég zés kéz hez vé te lét köve tõen ese -
dé kes kap cso lat tar tás nak a kap cso lat tar tás en ge dé lye zé se
tár gyá ban ho zott ha tá ro zat sze rin ti idõ pont ban és mó don
te gyen ele get, illetve hagy jon fel a gyer mek nek a má sik fél 
ellen tör té nõ ne ve lé sé vel,

b) fi gyel mez te ti az a) pont sze rin ti kö te le zett ség ön hi -
bá ból tör té nõ nem tel je sí té sé nek jog kö vet kez mé nye i re,

c) kö te le zi a kap cso lat tar tás meg hi ú sí tá sa foly tán ke let -
ke zett iga zolt költ sé gek vi se lé sé re.

(5) Ha a kap cso lat tar tás ra jo go sult vagy a kap cso lat tar -
tás ra kö te le zett a (4) be kez dés sze rin ti vég re haj tást el ren -
de lõ vég zés ben fog lalt kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
a Ket. 140.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl a gyám hi va -
tal ké re lem re, a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül vég zés sel

a) a gyer mek jó lé ti köz pont kap cso lat ügye le té nek,
illetve a gyer mek jó lé ti szol gá lat nak a köz re mû kö dé sét
vagy a vé de lem be vé tel el ren de lé sét kez de mé nyez he ti, ha
a kap cso lat tar tás gya kor lá sa konf lik tu sok kal jár, fo lya ma -
to san aka dá lyok ba üt kö zik, illetve a fe lek kö zött kom mu -
ni ká ci ós za va rok áll nak fenn,

b) a gyer mek vé del mi köz ve tí tõi (me di á ci ós) el já rás
igény be vé te lét kez de mé nyez he ti az zal, hogy amennyi ben
a fe lek be je len tik a gyer mek vé del mi köz ve tí tõi el já rás
igény be vé te lé re vo nat ko zó szán dé ku kat, a 30/A.  § (2) be -
kez dé se alap ján fel füg gesz ti a vég re haj tá si el já rást.
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(6) Az (5) be kez dés ben fog lalt in téz ke dé sek meg ho za -
ta lá ra a (4) be kez dés sze rin ti vég re haj tást el ren de lõ vég zés 
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 1 éven be lül van le he tõ -
ség.

(7) Ha a kap cso lat tar tás ra kö te le zett a gyer me ket bi zo -
nyít ha tó an fo lya ma to san a kap cso lat tar tás ra jo go sult ellen
ne ve li és a kap cso lat tar tás en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott 
ha tá ro zat nak a (4)–(5) be kez dés sze rin ti vég re haj tá si in -
téz ke dé sek el le né re sem tesz ele get, a gyám hi va tal

a) a gyer mek el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa iránt pert 
in dít hat, fel té ve, hogy az el he lye zés meg vál toz ta tá sa a kis -
ko rú gyer mek ér de ké ben áll,

b) fel je len tést tesz a Gyvt. 113.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978.
évi IV. tör vé ny (a továb biak ban: Btk.) 195.  §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti kis ko rú ve szé lyez te té se  miatt.

(8) A költ ség vi se lés rõl és az el já rá si bír ság ról kü lön
vég zés ben kell ren del kez ni, amely ellen fel leb be zés nek
van he lye. A vég re haj tá si el já rás ban ho zott más vég zés
ellen fel leb be zés nek nincs he lye, az ellen a Ket. sza bá lyai
sze rint vég re haj tá si ki fo gás ter jeszt he tõ elõ.”

4.  §

A Gyer. 45.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A gyám hi va tal a kö te le zõ gon do zás ba tör té nõ ki he lye -
zést el ren de lõ ha tá ro za tá ban a gon do zá si idõ szá mí tá sá nál
figye lembe ve szi a tény le ges gon do zás kez dõ idõ pont ját.”

5.  §

A Gyer. a kö vet ke zõ 66/A.  §-sal egé szül ki:
„66/A.  § (1) A rend sze res ked vez mény re való jo go sult -

ság kez dõ idõ pont ja a jo go sult sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól szá mí tott 15. nap.

(2) A rend sze res ked vez mény re való jo go sult ság is mé -
telt meg ál la pí tá sá hoz a szü lõ nek vagy más tör vényes kép -
vi se lõ nek, illetve a nagy ko rú jo go sult nak új ké rel met kell
elõ ter jesz te nie.

(3) A rend sze res ked vez mény re való jo go sult ság is mé -
telt meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem a ko ráb bi jo go sult ság idõ -
tar ta ma alatt, annak meg szû né sét meg elõ zõ há rom hó nap -
ban is be nyújt ha tó. Ha a rend sze res ked vez mény re való jo -
go sult ság is mé telt meg ál la pí tá sa irán ti el já rás a ko ráb bi jo -
go sult ság meg szû né se elõtt be fe je zõ dik, az új jo go sult sá -
got a ko ráb bi jo go sult ság meg szû né sét kö ve tõ nap tól kell
meg ál la pí ta ni.”

6.  §

A Gyer. 68.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Pénzbeli támogatás

68.  § (1) A Gyvt. 20/A.  §-ában meg ha tá ro zott pénz be li
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról nem kell ha tá ro za tot hoz ni,
illetve vég zést ki bo csá ta ni.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a 4. szá mú mel -
lék let sze rin ti adat la pon

a) a tárgy év jú li us hó nap já ban ese dé kes pénz be li tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú li us 10-éig,

b) a tárgy év no vem ber hó nap já ban ese dé kes pénz be li
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év no vem ber 10-éig
ér te sí ti a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga -
tó sá gát – a fõ vá ros ban és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és
Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá got (a továb biak ban
együtt: Igaz ga tó ság) – a Gyvt. 20/A.  §-a alap ján meg ál la -
pí tott pénz be li tá mo ga tás össze gé rõl.

(3) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat fel dol goz za, és 
az össze sí tett ada to kat

a) a tárgy év jú li us hó nap já ban ese dé kes pénz be li tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú li us 15-éig,

b) a tárgy év no vem ber hó nap já ban ese dé kes pénz be li
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év no vem ber 15-éig
me gyén ként, ön kor mány za ton kén ti bon tás ban – szá mí tó -
gé pes há ló za ton – meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um ré -
szére. A Bel ügy mi nisz té ri um az össze sí tett ada to kat so ron
kí vül meg kül di a Mi nisz té ri um nak.

(4) A Mi nisz té rium
a) a tárgy év jú li us hó nap já ban ese dé kes pénz be li tá mo -

ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év jú li us 18-áig,
b) a tárgy év no vem ber hó nap já ban ese dé kes pénz be li

tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a tárgy év no vem ber 18-áig
ren del ke zik a Ma gyar Ál lam kincs tár felé a 4. szá mú mel -
lék let sze rint igé nyelt tá mo ga tá sok nak a te le pü lé si ön kor -
mány za tok ré szé re tör té nõ át uta lá sá ról.”

7.  §

A Gyer. a kö vet ke zõ 68/A–68/E.  §-sal és azo kat meg -
elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás

68/A.  § (1) A Gyvt. 20/B.  §-ában meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás irán ti ké rel met a gyám
la kó he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat pol -
gár mes te ri hi va ta lá nál kell elõ ter jesz te ni.

(2) A ké re lem hez a ké rel me zõ iga zo lást csa tol ar ról,
hogy a Gyvt. 20/B.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog -
lalt el lá tá sok va la me lyi ké ben ré sze sül.

(3) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás meg ál la pí -
tá sa so rán a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je

a) be szer zi a gyám ren de lõ ha tá ro zat má so la tát,
b) a Csjt. 61.  §-ában fog lal tak alap ján meg vizs gál ja a

ké rel me zõ tar tá si kö te le zett sé gét.
68/B.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a

(4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ha tá ro zat ban ren del ke -
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zik a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra való jo go -
sult ság

a) meg ál la pí tá sá ról,
b) éves fe lül vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl,
c) meg szün te té sé rõl.
(2) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ki zá ró lag

pénz be ni el lá tás ként ál la pít ha tó meg.
(3) A tárgy hó nap ra ese dé kes ki egé szí tõ gyer mek vé del -

mi tá mo ga tás össze gét a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je 
a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 5. nap já ig utó lag fo lyó sít ja.

(4) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás össze gé -
nek az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
vál to zá sa  miatti mó do su lá sá ról nem kell kü lön ha tá ro za tot
hoz ni.

(5) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás jo go sult sá -
gi fel té te le i nek fe lül vizs gá la ta so rán az ugyan ezen jog cí -
men ko ráb ban fo lyó sí tott tá mo ga tás össze gét jö ve de lem -
ként nem le het figye lembe ven ni.

68/C.  § (1) Ha a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás -
ra jo go sult sze mély la kó he lye a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak
idõ tar ta ma alatt meg vál to zik, a vál to zás hó nap já ra járó
támo gatást a ko ráb ban fo lyó sí tó jegy zõ tel jes összeg ben
fo lyó sít ja.

(2) La kó hely vál to zás ese tén a ki egé szí tõ gyer mek vé -
del mi tá mo ga tás ra jo go sult sze mély ké ré sé re vagy az új la -
kó hely sze rint ille té kes jegy zõ meg ke re sé sé re az ügy ben
ke let ke zett ira to kat ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a jo -
go sult új la kó he lye sze rint ille té kes jegy zõ nek.

(3) Az új la kó hely sze rint ille té kes jegy zõ a ki egé szí tõ
gyer mek vé del mi tá mo ga tást a la kó hely vál to zást kö ve tõ
hó nap 1. nap já tól fo lyó sít ja.

68/D.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az
5. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon min den hó nap 10-éig 
ér te sí ti az Igaz ga tó sá got a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá -
mo ga tás össze gé rõl, valamint az e jog cím alap ján igé nyel -
he tõ elõ leg össze gé rõl. A tárgy év de cem ber hó nap já ban
elõ leg nem igé nyel he tõ.

(2) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat fel dol goz za, és 
az össze sí tett ada to kat min den hó nap 15-éig me gyén ként,
ön kor mány za ton kén ti bon tás ban – szá mí tó gé pes há ló za -
ton – meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re. A Bel ügy -
mi nisz té ri um az össze sí tett ada to kat so ron kí vül meg kül di
a Mi nisz té ri um nak.

(3) A Mi nisz té rium min den hó nap 18-áig ren del ke zik a
Ma gyar Ál lam kincs tár felé az 5. szá mú mel lék let sze rint
igé nyelt tá mo ga tá sok nak a te le pü lé si ön kor mány za tok ré -
szé re tör té nõ át uta lá sá ról.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rint igé nyelt ki egé szí tõ
gyer mek vé del mi tá mo ga tás sal az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény ben fog lal tak sze rint kell el -
szá mol ni.

68/E.  § (1) A Gyvt. 20/B.  §-a (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott pót lék fo lyó sí tá sá ról nem kell ha tá ro za tot hoz ni,
illetve vég zést ki bo csá ta ni.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a 6. szá mú mel -
lék let sze rin ti adat la pon

a) a tárgy év jú li us hó nap já ban ese dé kes pót lék fo lyó sí -
tá sá hoz a tárgy év jú li us 10-éig,

b) a tárgy év no vem ber hó nap já ban ese dé kes pót lék fo -
lyó sí tá sá hoz a tárgy év no vem ber 10-éig
ér te sí ti az Igaz ga tó sá got a Gyvt. 20/B.  §-a (5) be kez dé se
alap ján meg ál la pí tott pót lék össze gé rõl.

(3) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat fel dol goz za, és 
az össze sí tett ada to kat

a) a tárgy év jú li us hó nap já ban ese dé kes pót lék fo lyó sí -
tá sá hoz a tárgy év jú li us 15-éig,

b) a tárgy év no vem ber hó nap já ban ese dé kes pót lék fo -
lyó sí tá sá hoz a tárgy év no vem ber 15-éig
me gyén ként, ön kor mány za ton kén ti bon tás ban – szá mí tó -
gé pes há ló za ton – meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um ré -
szére. A Bel ügy mi nisz té ri um az össze sí tett ada to kat so ron
kí vül meg kül di a Mi nisz té ri um nak.

(4) A Mi nisz té rium
a) a tárgy év jú li us hó nap já ban ese dé kes pót lék fo lyó sí -

tá sá hoz a tárgy év jú li us 18-áig,
b) a tárgy év no vem ber hó nap já ban ese dé kes pót lék fo -

lyó sí tá sá hoz a tárgy év no vem ber 18-áig
ren del ke zik a Ma gyar Ál lam kincs tár felé a 6. szá mú mel -
lék let sze rint igé nyelt tá mo ga tá sok nak a te le pü lé si ön kor -
mány za tok ré szé re tör té nõ át uta lá sá ról.”

8.  §

A Gyer. 73.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gyer mek tar tás díj meg elõ le ge zé sét el ren de lõ ha tá ro -
zat ren del ke zõ ré szé nek a 14.  §-ban fog lal ta kon kí vül tar -
tal maz nia kell:]

„g) ren del ke zést a meg elõ le ge zett gyer mek tar tás díj nak
a ké re lem be nyúj tá sa nap já tól a ha tá ro zat meg ho za ta la
nap já ig ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó egy össze gû ki fi ze té -
sé rõl.”

9.  §

A Gyer. 76.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat fel dol goz za, és
az össze sí tett ada to kat min den hó nap 15-éig me gyén ként,
ön kor mány za ton kén ti bon tás ban – szá mí tó gé pes há ló za -
ton – meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re.”

10.  §

(1) A Gyer. 102.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az át me ne ti ne ve lés be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat ren -
del ke zõ rész e a 14.  §-ban fog lal ta kon kí vül tar tal maz za]
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„i) a gyám tá jé koz ta tá sát ar ról, hogy a gyer mek köz -
gyógy el lá tás ra való jo go sult sá gá nak is mé telt meg ál la pí tá -
sát a kü lön jog sza bály sze rint ille té kes jegy zõ tõl kell
 kérnie,”

(2) A Gyer. 102.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A gyám hi va tal az át me ne ti ne ve lés be vett gyer mek
köz gyógy el lá tás ra való jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben be szer zi a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá -
tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 50/A.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti iga zo lást, és azt a ne ve lés be vé telt el ren -
de lõ jog erõs ha tá ro zat tal együtt meg kül di a kü lön jog sza -
bály sze rint ille té kes jegy zõ nek.”

11.  §

A Gyer. 111.  §-a a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„A gyám hi va tal a gyer mek köz gyógy el lá tás ra való jo -

go sult sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben a 102.  § (5) be kez -
dé sé ben fog lal tak sze rint jár el.”

12.  §

A Gyer. 114/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az el já rás so rán a vá ro si gyám hi va tal be szer zi a gyer -
mek gon do zá si he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si)
gyer mek vé del mi szak ér tõi bi zott ság vé le mé nyét.”

13.  §

(1) A Gyer. 158.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A va gyon ke ze lés re jo go sult gyám és gond nok a
Csjt. 103.  § (4) be kez dé se, illetve a Ptk. 20/D.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti éves szám adá sát min den év ben annak a hó -
nap nak a 15. nap já ig nyújt ja be a gyám hi va tal hoz, ame lyik 
hó nap ban a ki ren de lés rõl  szóló ha tá ro za tot meg hoz ták.”

(2) A Gyer. 158.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A szám adás az (1) be kez dés sze rin ti be nyúj tás idõ -
pont ját meg elõ zõ hó nap elsõ nap já tól vissza fe lé szá mí tott
12 hó nap ra vo nat ko zik.”

(3) A Gyer. 158.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A gyám hi va tal hi va tal ból, valamint a gond nok olt -
nak, a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes kis ko rú nak, a gond -
nok olt kö ze li hoz zá tar to zó já nak és a gyer mek kö ze li hoz -
zá tar to zó já nak ké ré sé re a gyá mot, illetve gond no kot in do -
kolt eset ben ese ti szám adás ra kö te lez he ti.

(7) A gyám hi va tal kü lö nö sen azt a gyá mot, illetve gond -
no kot kö te le zi ese ti szám adás ra,

a) aki nek en ge dé lyez te, hogy a gyer mek, illetve a
gond nok olt va gyo nát igény be vegy e,

b) aki éves szám adás ra nem kö te les,
c) aki gaz dál ko dó szer ve zet kis ko rú vagy gond nok ság

alatt álló tag ja, rész vé nye se va gyon ke ze lé sét lát ja el, kü lö -
nö sen, ha osz ta lék elõ leg ki fi ze té sé re ke rül sor.”

14.  §

(1) A Gyer. 159/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rend sze res szám adás ban a be vé te le ket és a ki adá -
so kat nem kell té te le sen fel tün tet ni és az iga zo ló ira to kat
sem kell csa tol ni (egy sze rû sí tett szám adás), ha

a) a gond nok a gond nok olt szü lõ je, ide ért ve a ne ve lõ-,
mos to ha- és örök be fo ga dó szü lõt is,

b) a gond nok a gond nok olt a) pont ban nem sze rep lõ
kö ze li hoz zá tar to zó ja, fel té ve, hogy

ba) a gond nok olt rend sze res jö ve del mé nek éves össze -
ge a szám adá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek évé ben nem
ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 24-sze re sét, vagy

bb) a gyám hi va tal en ge dé lyez te, hogy a va gyont a le -
szár ma zó, illetve a gond nok olt el tar tá si költ sé ge i nek fe de -
zé sé re igény be ve gyék, amennyi ben az éven te nem ha lad ja 
meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek 10-sze re sét.”

(2) A Gyer. 159/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hi va tá sos gond nok ki vé te lé vel a gond nok nem kö te -
les éves szám adás ra, ha a gond nok olt nak nin csen va gyo na
és mun ka vi szony ból szár ma zó jö ve del mé nek, nyug dí já -
nak és egyéb já ra dé ká nak (be vé te le i nek) együt tes havi
össze ge nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri
leg ki sebb össze gé nek

a) négy sze re sét, fel té ve, hogy a gond nok a gond nok olt
szü lõ je, ide ért ve a ne ve lõ-, mos to ha- és örök be fo ga dó szü -
lõt is,

b) há rom szo ro sát az a) pont alá nem tar to zó eset ben.”

15.  §

(1) A Gyer. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) A Gyer. 3. szá mú mel lék le té nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Alul írott ké rem, hogy gyer mek e(i)m ré szé re/ré szem re
(a meg fe le lõ alá hú zan dó) a rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény re való jo go sult sá got szí ves ked je nek meg ál -
la pí ta ni.”

(3) A Gyer. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott 4. szá mú mel lék let
lép.
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(4) A Gyer. e ren de let 3. és 4. szá mú mel lék le té vel meg -
ál la pí tott 5. és 6. szá mú mel lék let tel egé szül ki, egy ide jû -
leg a je len le gi 5–8. szá mú mel lék le te i nek je lö lé se
7–10. szá mú mel lék let re vál to zik.

16.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 10–11.  §-a 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 15.  §-ának (1) be kez dé se 2007. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(4) Ezt a ren de le tet a ha tály ba lé pé se után in dult ügyek -
ben kell al kal maz ni. A fo lya mat ban lévõ el sõ- és másod -
fokú ügyek ben – az (5), (6) és (9) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a 2006. már ci us 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek az
irány adó ak.

(5) A Gyer. – e ren de let 13.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott – 158.  §-ának (1) és (2) be kez dé sét,
valamint a Gyer. – e ren de let 14. §-ával meg ál la pí tott –
159/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé sét (a továb biak ban
együtt: új szám adá si sza bá lyok) elsõ al ka lom mal a 2006.
évre vo nat ko zó szám adá sok ra kell al kal maz ni. A gyám hi -
va tal a 2005. évre vo nat ko zó szám adá sok el fo ga dá sá val
egy ide jû leg – az új szám adá si sza bá lyok ra fi gye lem mel –
meg ha tá roz za a kö vet ke zõ szám adás be nyúj tá sá nak idõ -
pont ját, illetve dönt ar ról, hogy amennyi ben a gond nok a
gond nok olt szü lõ je, ide ért ve a ne ve lõ-, mos to ha- és örök -
be fo ga dó szü lõt is, fenn áll-e a gond nok nak az éves szám -
adá si kö te le zett sé ge, ille tõ leg jo go sult-e egy sze rû sí tett
szám adás be nyúj tá sá ra. Az új szám adá si sza bá lyok alap -
ján elsõ al ka lom mal be nyúj tott szám adá sok a 2006. ja nu ár
1-je és az új szám adá si sza bá lyok sze rint meg ál la pí tott be -
nyúj tá si idõ pon tot meg elõ zõ hó nap elsõ nap ja kö zöt ti idõ -
szak ra vo nat koz nak.

(6) Annak a va gyon ke ze lés re jo go sult gyám nak és
gond nok nak az ese té ben, aki nek 2005. évre vo nat ko zó
szám adá sát a gyám hi va tal e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt
el fo gad ta, kü lön ha tá ro zat ban kell dön te ni az (5) be kez -
dés ben fog lal tak ról.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Gyer.
aa) 12.  §-a (5) be kez dé sének má so dik mon da tá ban a

„vég zés sel ki ren delt” szö veg rész,
ab) 12.  §-ának (6) be kez dé se,
ac) 32/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
ad) 33/A.  §-a;

b) a gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 315/2005. (XII. 25.) Korm. ren -
de let

ba) 31.  §-a,
bb) 50.  §-a.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ról  szóló
6/2006. (I. 13.) Korm. ren de let (a továbbiak ban: R.) az zal,
hogy a 2006. már ci us hó nap ra járó ki egé szí tõ gyer mek vé -
del mi tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra és a te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ je ál ta li el szá mo lás ra az R. ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

(9) Az R. alap ján ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás 
iránt be nyúj tott, de e ren de let ha tály ba lé pé se kor el sõ vagy
má sod fo kon még el nem bí rált ké rel met e ren de let sze rint
kell el bí rál ni.

(10) Az R. 1.  §-a, valamint 7.  §-ának (3)–(4) be kez dé se
alap ján meg ho zott ha tá ro za to kat a te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ je 2006. áp ri lis 15-éig fe lül vizs gál ja.

(11) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban a sze mé lyes költ ség men tes -
ség meg ál la pí tá sá ról  szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. ren -
de let 4.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[Költ ség men tes ség ben le het ré sze sí te ni – jö ve del mi és
va gyo ni hely ze té nek vizs gá la ta nél kül – azt a fe let is, aki a
ké re lem be nyúj tá sa kor]

„a) rend sze res szo ciá lis se gély ben, idõs ko rú ak já ra dé -
ká ban, ápo lá si díj ban, va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, fo gya -
té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, valamint, aki rend sze res
gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ gyer me ket
ne ve l vagy sa ját jo gán rend sze res gyer mek vé del mi ked -
vez mény ben ré sze sül.”

(12) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyer.
a) 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a gyer me ket gon do zó

sze mély” szö veg rész he lyé be „a gyer me ket gon do zó vagy
a gyer mek gon do zá sát vál lal ni szán dé ko zó sze mély” szö -
veg rész,

b) 32.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tá ban” szö -
veg rész he lyé be a „ha tá ro zat ban” szö veg rész,

c) 33/B.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „meg -
szün te té sét” szö veg rész he lyé be a „meg vo ná sát” szö veg -
rész,

d) 69.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint
119.  §-ában „az 5. szá mú mel lék let” szö veg rész he lyé be
„a 7. szá mú mel lék let” szö veg rész,

e) 76.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 76.  §-a (3) be kez dé -
sé ben „a 6. szá mú mel lék let” szö veg rész he lyé be „a 8. szá -
mú mel lék let” szö veg rész,

f) 81.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „a 7. szá -
mú mel lék let” szö veg rész he lyé be „a 9. szá mú mel lék let”
szö veg rész,

g) 137.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tot” szö -
veg rész he lyé be a „dön tést” szö veg rész,

h) 147.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „gyám ha tó sá gi
fenn tar tá sos be tét ben” szö veg rész he lyé be a „be tét ben”
szö veg rész,

i) 170/A.  §-ában „a 8. szá mú mel lék let” szö veg rész he -
lyé be „a 10. szá mú mel lék let” szö veg rész

lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet
az 57/2006. (III. 21.) Korm. rendelethez

A Gyer. 1. szá mú mel lék le té nek 12.5–12.6. pont jai he -
lyé be az aláb bi pon tok lépnek:

„12.5. Sal gó tar ján Gyám hi va tal
Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
Lit ke
Luc fal va
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Rá kó czi bá nya

Sal gó tar ján
Ság új fa lu
Sós har tyán
Szal ma tercs
Szi las po gony
Vizs lás
Za bar

12.6. Szé csény Gyám hi va tal
End re fal va
Hol ló kõ
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány”
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2. számú melléklet az 57/2006. (III. 21.) Korm. rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let hez

Adatlap
a pénzbeli támogatás igényléséhez

........ év ....... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

2. Ön kor mány zat neve: .....................................................................................................................................................

3. KSH azo no sí tó kód ja: ...................................................................................................................................................
  (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)

4. A tárgy hó nap ban pénz be li tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
  a) kis ko rú gyer me kek szá ma: ............. fõ
  b) nagy ko rú ak szá ma: ............... fõ

5. A tárgy hó nap ban ki fi ze ten dõ összes pénz be li tá mo ga tás össze ge: ............. Ft

6. A tárgy hó nap ban tör té nõ vissza fi ze tés: .............. Ft
  (A Gyvt. 133.  §-a alap ján vissza fi ze tett összeg)

7. A ki fi ze tés igé nyelt össze ge (100%) .................. Ft
  (az 5. pont össze gét csök ken te ni kell a 6. pont össze gé vel)

Dá tum: ................ év ................ hó ....... nap

P. H.

......................................................................
jegy zõ alá írá sa”
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3. számú melléklet az 57/2006. (III. 21.) Korm. rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let hez

Adatlap
a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás címén igénybe vehetõ elõleg igényléséhez

......................... év ..................................... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

2. Ön kor mány zat neve: .....................................................................................................................................................

3. KSH azo no sí tó kód ja: ...................................................................................................................................................

  (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)

4. A tárgy hó nap ban ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: ............................ fõ

5. A tárgy hó nap ban ki fi ze tett ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás összege: ............................ Ft

6. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés: ............................ Ft
(a tárgy ha vi ki fi ze té sek 5. pont sze rin ti össze gé nek 100%-a)

7. Az igé nyelt elõ leg össze ge
a) a tárgy ha vi té rí tés össze ge: ............................ Ft
b) a tárgy ha vi té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nél kül): ............................ Ft
[az elsõ al ka lom mal tör té nõ igény lés ki vé te lé vel az a) pont és az elõ zõ havi c) pont ban
 szereplõ össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben, az elsõ al ka lom mal tör té nõ igény lés kor
ezen pont ba az a) pont ban sze rep lõ össze get kell be ír ni]
c) az elõ leg össze ge: ............................ Ft
[az a) és a b) pon tok össze ge az aláb bi mó don:
– ha a tárgy ha vi té rí tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor az a) pont össze -

gé hez hoz zá kell adni a b) pont össze gét,
– ha a tárgy ha vi té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg, ak kor az a) pont össze gé bõl ki

kell von ni a b) pont össze gét.
Az elsõ al ka lom mal tör té nõ igény lés kor az a) pont össze gé nek két sze re sét kell eb ben a
pont ban sze re pel tet ni.]

8. A tárgy hó nap ban tör té nõ vissza fi ze tés: ............................ Ft

9. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge: ............................ Ft
[az elõ leg – 7. c) pont – össze gét csök ken te ni kell a 8. pont össze gé vel]

Dá tum: ................ év ...................... hó ........ nap

P. H.

........................................................................
a jegy zõ alá írá sa”
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4. számú melléklet az 57/2006. (III. 21.) Korm. rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren de let hez

Adatlap
a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék igényléséhez

........ év ....... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

2. Ön kor mány zat neve: .....................................................................................................................................................

3. KSH azo no sí tó kód ja: 

  (2 szám je gyû me gye kód + 5 szám je gyû te le pü lés azo no sí tó)

4. A tárgy hó nap ban pót lék ban ré sze sü lõk szá ma: ............................ fõ

5. A tárgy hó nap ban ki fi ze ten dõ összes pót lék össze ge: ............. Ft

6. A tárgy hó nap ban tör té nõ vissza fi ze tés: .............. Ft

  (A Gyvt. 133.  §-a alap ján vissza fi ze tett összeg)

7. A ki fi ze tés igé nyelt össze ge (100%) .................. Ft

  (az 5. pont össze gét csök ken te ni kell a 6. pont össze gé vel)

Dá tum: ................ év ................ hó ....... nap

P. H.

........................................................................
a jegy zõ alá írá sa”

A Kormány
58/2006. (III. 21.) Korm.

rendelete

a kábítószer elõállítására alkalmas növények
termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának 

rendjérõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet
módosításáról

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ke re té ben a ká bí tó -
sze rek és pszi cho trop anya gok til tott for gal ma zá sa el le ni,
1988. de cem ber 20-án, Bécs ben kelt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1998. évi L. tör vény, a New York ban, 1961.
már ci us 30-án kelt Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1965. évi 4. tör vényerejû ren de let,
valamint az Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény mó do sí tá sá -
ról és ki egé szí té sé rõl  szóló, Genf ben, 1972. már ci us 25-én
kelt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 17. tör -
vényerejû ren de let vég re haj tá sa ér de ké ben a Kor mány a
ká bí tó sze rek elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter mesz té sé -

nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá sá ra
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter mesz -
té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl
 szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) 1.  §-a a) pont já nak 1. al pont já ban,
valamint 1.  §-a b) pont já nak 1. al pont já ban a „2005.” szö -
veg rész he lyé be „2006.” szö veg rész lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg a Korm. ren de let 1.  §-a a) pont já nak
2. al pont ja, 1.  §-a b) pont já nak 2. al pont ja, valamint
10.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



A Kormány
59/2006. (III. 21.) Korm.

rendelete

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának
megállapításáról  szóló 

346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról*

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az Eht.
4.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lal tak ra – a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 6.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A táb lá zat nem ze ti láb jegy ze te i ben meg ha tá ro zott frek -
ven cia sá vok ban – rá dió szol gá la ti be so ro lás tól füg get le -
nül is – mû köd het nek rá dió al kal ma zá sok har mad la gos jel -
leg gel, ame lyek rá dió ál lo má sai:)

„b) nem tart hat nak igényt vé de lem re bár mely rá dió -
szol gá lat, rá dió al kal ma zás rá dió ál lo má sai ál tal oko zott ká -
ros za va rá sok kal szem ben.”

2.  §

(1) Az R. 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben a ,,ma gyar frek -
ven cia gaz dál ko dó ha tó ság” szö veg rész he lyé be a ,,frek -
ven cia gaz dál ko dó ha tó ság” szö veg rész lép.

(2) Az R. 10.  §-a  a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
,,(4) A mû hol das ál lan dó he lyû szol gá lat há ló za ta i ban

üze me lõ, ha jók fe dél ze tén el he lye zett föld i ál lo má sok ré -
szé re – a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li hasz ná lat
ese té ben – az RR, valamint az ECC/DEC/(05)09 és
ECC/DEC/(05)10 Ha tá ro za tok sze rint je löl het ki frek ven -
ci át a frek ven cia gaz dál ko dó ha tó ság.”

3.  §

(1) Az R. 12.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a je len le gi d)–h) pon tok szá mo -
zá sa e)–i) szá mo zás ra vál to zik:

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
31. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ euró pai uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:)

„d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/82/EK
irány elve (2005. de cem ber 14.) a nyil vá nos pá ne u ró pai
föld i rá di ós sze mély hí vó rend szer nek a Kö zös sé gen be lü li
össze han golt be ve ze té sé hez ki je lölt frek ven cia sá vok ról
 szóló 90/544/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl;”

(2) Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ j) és k) pon tok kal egé szül
ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ euró pai uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:)

„j) a Bi zott ság 2005/513/EK ha tá ro za ta (2005. jú -
lius 11.) a rá dió spekt rum 5 GHz-es frek ven cia sáv já nak a
ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend sze rek, be le ért ve a rá di ós
he lyi há ló za to kat is (WAS/RLAN), meg va ló sí tá sá ra tör té -
nõ har mo ni zált fel hasz ná lá sá ról;

k) a Bi zott ság 2005/928/EK ha tá ro za ta (2005. de cem -
ber 20.) a 169,4–169,8125 MHz frek ven cia sáv Kö zös sé -
gen be lü li össze han go lá sá ról.”

4.  §

Az R. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A táb lá zat nem ze ti láb jegy ze te i ben (5. mel lék let)
és a 6. mel lék let ben hi vat ko zott ERC-, illetve ECC-ha tá ro -
za to kon kí vül – az ECC/DEC/(02)03 és az
ECC/DEC/(04)06 Ha tá ro za tok, valamint a 2010–2025
MHz sáv val össze füg gõ ha tá ro za ti pont vo nat ko zó ré szé -
ben nem tel je sü lõ ERC/DEC/(00)01 Ha tá ro zat kivételé -
vel – az aláb bi ak is tel je sül nek a nem ze ti frek ven cia fel osz -
tás te kin te té ben:”

5.  §

Az R. 13.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

[A táb lá zat nem ze ti láb jegy ze te i ben (5. mel lék let) és a
6. mel lék let ben hi vat ko zott ERC-, illetve ECC-ha tá ro za to -
kon kí vül – az ECC/DEC/(02)03 és az ECC/DEC/(04)06
Ha tá ro za tok , valamint a 2010–2025 MHz sáv val össze -
füg gõ ha tá ro za ti pont vo nat ko zó ré szé ben nem tel je sü lõ
ERC/DEC/(00)01 Ha tá ro zat  ki vé te lé vel – az aláb bi ak is
tel je sül nek a nem ze ti frek ven cia fel osz tás te kin te té ben:]

„j) ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. már ci us 18-i ha tá -
ro za ta a „Ha tá ro zat az euró pai rá di ós sze mély hí vó rend -
szer (ERMES) egyez te tett be ve ze té sé hez ki je lö len dõ frek -
ven cia sáv ról” címû ERC/DEC/(94)02 Ha tá ro zat vissza vo -
ná sá ról.”

6.  §

(1) Az R. 14.  §-ának 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

2458 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám



„16. Egyez te tett vi lág idõ (UTC): az ITU-R TF.460-6
Aján lás ban meg ha tá ro zott, má sod per cen (SI) ala pu ló idõ -
ská la.

Az RR-hez kap cso ló dó gya kor la ti al kal ma zá sok nagy
ré szé ben az UTC idõ azo nos a ko ráb ban GMT-ben ki fe je -
zett, a kez dõ dél kör re (0 hosszú sá gi fok) vo nat koz ta tott
kö ze pes nap idõ vel.”

(2) Az R. 14.  §-ának 117. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„117. Pro fesszi o ná lis/Ma gán moz gó rá dió (PMR) rend -
szer: az en ge dé lyes ál tal sa ját cél ra hasz nált, eset leg rész -
ben más fel hasz ná ló(k)nak át en ge dett, zárt fel hasz ná lói
cso port for gal má nak le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló disz pé cser -
cé lú moz gó rá dió rend szer.”

(3) Az R. 14.  §-ának 168. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„168. Vég fel hasz ná lói ál lo más: rá dió táv köz lõ há ló zat
olyan ál lo má sa, amely elekt ro ni kus hír köz lõ vég be ren de -
zés sel üze mel és az elekt ro ni kus át vi tel vég pont ját ké pe -
zi.”

(4) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 33/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„33/A. Hal ló ké szü lék: rend sze rint egy vagy több rá dió -

adót, valamint egy vagy több rá dió ve võt ma gá ban fog la ló
rá dió táv köz lõ rend szer, amely le he tõ vé te szi a hal lás ká ro -
so dás ban szen ve dõ sze mé lyek szá má ra, hogy nö vel jék
hal ló ké pes sé gü ket.”

(5) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 64/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„64/A. Mé rõ óra-le ol va só rend szer: olyan rend szer,

amely rá dió táv köz lõ esz kö zök hasz ná la tá val le he tõ vé te -
szi a tá vo li ál la pot el len õr zést, mé rést és üze mel te té si uta sí -
tá sok kül dé sét.”

(6) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 110/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„110/A. Nyo mon kö ve tés re és tár gyak fel ku ta tá sá ra

szol gá ló rend szer: olyan rend szer, amely le he tõ vé te szi az
áruk nak azok vissza szer zé sét ered mé nye zõ nyo mon kö ve -
té sét és fel ku ta tá sát, és amely ál ta lá ban egy, a vé den dõ
áru cikk re he lye zett rá dió adót, valamint egy rá dió ve võt tar -
tal maz, to váb bá ma gá ban fog lal hat egy ri asz tót is.”

(7) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 152/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„152/A. Szo ciá lis se gély ké rõ: olyan hor doz ha tó be ren -

de zés sel el lá tott, meg bíz ha tó rá dió táv köz lõ rend szer és
há ló zat, amely le he tõ vé te szi, hogy egy kor lá to zott hoz zá -
fé ré sû te rü le ten vész hely zet ben lévõ sze mély egy sze rû be -
avat ko zás sal se gély hí vást in dít son.”

(8) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 168/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„168/A. Ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend szer: szé les sá -

vú rá dió rend szer, amely te kin tet nél kül a há ló zat topoló -
giájára, ve ze ték nél kü li hoz zá fé rést biz to sí t nyil vá nos és
ma gán cé lú al kal ma zá sok szá má ra.”

7.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(2) Az R. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(3) Az R. 4. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(4) Az R. 5. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(5) Az R. 6. mel lék le te e ren de let 5. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(6) Az R. 11. mel lék le te e ren de let 6. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(7) Az R. 12. mel lék le te e ren de let 7. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(8) Az R. 13. mel lék le te e ren de let 8. mel lék le te sze rint
mó do sul.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 12.  §-ának b) pont ja,
b) az R. 1. mel lék le té ben a „BSS”, a „HDFS” és a

„HIPERLAN” rö vi dí tés, to váb bá
c) az R. 13. mel lék le té nek „Irány el vek” címû 2.1. pont -

já ban a 90/544/EGK irány elv re vo nat ko zó sor, „Ál lás fog -
la lá sok” címû 2.3. pont ja, valamint „ERC/DEC és
ECC/DEC ha tá ro za tok” címû 3.2. pont já ban az
ERC/DEC/(94)02 és az ERC/DEC/(00)09 Ha tá ro zat ra vo -
nat ko zó so rok

ha tá lyu kat vesz tik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
7/2006. (III. 21.) HM

rendelete

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra,
valamint a katonai oktatási intézményi

tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi

szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi
szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek c) és
d) pont já ban és a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. 
tör vény 140.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a hon vé de lem rõl és a
Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 97.  §-a 
(1) be kez dé sé nek n) pont já ra – az 50.  § a) pont ja vonat -
kozásában az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A RENDELET ALKALMAZÁSA

A rendelet hatálya

1. §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a hi va tá sos és szer zõ dé ses, valamint az ön kén tes tar -

ta lé kos ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ re (a továb biak ban
együtt: ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ),

b) a hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná ra,
valamint az V. fe je zet ben fog lal tak ki vé te lé vel az ön kén -
tes tar ta lé kos ka to ná ra (a továb biak ban együtt: ka to na),

c) a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény be kö zép is -
ko lai hall ga tó nak je lent ke zõ re, a ka to nai fel sõ ok ta tá si in -
téz mény hon véd tiszt kép zé sé re ösz tön dí jas hall ga tó nak je -
lent ke zõ re, illetve ezek ben az in téz mé nyek ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó kö zép is ko lai hall ga tó ra, hon véd tiszt kép -
zés ben részt ve võ ösz tön dí jas hall ga tó ra a szer zõ dés kö tés
elõtt és ta nul má nyai so rán, to váb bá a nem ka to nai ok ta tá si
in téz mény ben ta nu ló hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tó nak

je lent ke zõ re a szer zõ dés kö tés, valamint hi va tá sos vagy
szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le elõtt (a továb biak ban
együtt: hall ga tó).

A katonai szolgálatra való alkalmasság

2.  §

(1) Hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes tar ta lé kos ka to -
nai szol gá lat ra (a továb biak ban együtt: ka to nai szol gá lat)
egész sé gi leg, pszi chi ka i lag és fi zi ka i lag azok al kal ma sak,
akik nek nincs olyan egész sé gi, fi zi kai vagy pszi chi kai el -
vál to zá suk, be teg sé gük vagy fo gya té kos sá guk, amely a
ka to nai szol gá lat tel je sí té sét ki zár ja, illetve annak so rán
egész sé gi, fi zi kai és pszi chi kai ál la po tuk je len tõs rosszab -
bo dá sá nak ve szé lye nem vár ha tó.

(2) A ka to nai szol gá lat ra való al kal mas ság
a) tel jes, ha a vizs gált sze mély egész sé gi, pszi chi kai, fi -

zi kai ál la po ta az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek ma ra dék ta -
la nul meg fe lel,

b) ki emelt, ha a vizs gált sze mély egész sé gi, pszi chi kai
és fi zi kai ál la po ta egyes ki emelt (ha de rõ ne mi, fegy ver ne -
mi, be osz tá si) ka to nai te vé keny ség sa já tos sá ga i ból adó dó
spe ci á lis kö ve tel mé nyek nek is meg fe lel,

c) kor lá to zott, ha a vizs gált sze mély szer ve ze te az ál ta -
lá nos egész sé gi kö ve tel mé nyek nek ma ra dék ta la nul nem
fe le l meg, de a fo gya té kos ság a ka to nai szol gá lat ra való al -
kal mas sá got va la mennyi be osz tás te kin te té ben nem zár ja
ki. A kor lá to zott egész sé gi al kal mas ság egyes be töl tött be -
osz tás, mun ka kör, fegy ver ne mi szol gá lat el lá tá sá ra való
al kal mat lan ság ra vo nat koz hat.

Az alkalmassági vizsgálatok

3.  §

Az al kal mas sá gi vizs gá la tok cél ja a ka to nai szol gá lat ra
je lent ke zõ, a ka to na és a hall ga tó ka to nai szol gá lat ra való
al kal mas sá gá nak el bí rá lá sa, al kal mas sá gi fo ko za tá nak
meg ál la pí tá sa, illetve fe lül vizs gá la ta és az al kal mas ság el -
len õr zé se.

4.  §

(1) A (3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével al -
kal mas sá gi vizs gá la to kat kell vé gez ni:

a) a szol gá la ti vi szony lé te sí té se elõtt,
b) a kül föl di ok ta tá si in téz mény ben há rom hó na pot

meg ha la dó vagy ma ga sabb be osz tás el lá tá sá hoz szük sé ges 
ha zai in téz mény ben tör té nõ be is ko lá zást meg elõ zõ en,

c) kül föl di ka to nai szol gá lat tel je sí té se elõtt,
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d) a ka to na a Hjt. 83.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti új
be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zé sét meg elõ zõ en,

e) az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) be osz tás -
ba tör té nõ ki vá lasz tá sa elõtt,

f) a hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ vissza vé telt és a szol -
gá la ti vi szony nyug díj kor ha tá ron túli meg hosszab bí tá sát
meg elõ zõ en,

g) idõ sza ko san az al kal mas ság el len õr zé se cél já ból,
h) a ka to nai szol gá lat ra való al kal mas ság egész sé gi ok -

ból tör tént meg vál to zá sa kor, ha a be teg ség, bal eset ma ra -
dan dó egész ség ká ro so dást oko zott,

i) a ka to na be teg sé ge, mû té te, bal ese ti sé rü lé se után a
szol gá lat ké pes ség (a 43. és 45–46.  §-ban meg ha tá ro zot ta -
kat meg ha la dó egész ség ügyi sza bad ság, csök ken tett napi
szol gá la ti idõ en ge dé lye zé se) el bí rá lá sa szük sé ges sé ge
ese tén,

j) a hall ga tó ka to nai ok ta tá si in téz mény be tör té nõ fel -
vé te le, il le tõ leg hon véd sé gi ösz tön díj szer zõ dé sé nek meg -
kö té se, valamint hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba
vé te le elõtt,

k) az ön kén tes tar ta lé kos ka to na tény le ges ka to nai szol -
gá la tá nak kez de te kor.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben – a h) és
i) pon tok ban sze rep lõk ki vé te lé vel – az egész sé gi, a pszi -
chi kai és a fi zi kai al kal mas sá got is mi nõ sí te ni kell.

(3) Az egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság mi -
nõ sí té se a mi nõ sí tést köz vet le nül meg elõ zõ en vég zett
vizs gá lat ered mé nyén, illetve a ko ráb ban vég zett, de még
ér vé nyes és a mi nõ sí tés cél já val egye zõ kö ve tel mény szin -
tû vizs gá lat ered mé nyén ala pul hat.

(4) Az egész sé gi al kal mas sá got or vos, a pszi chi kai al -
kal mas sá got pszi cho ló gus, a fi zi kai al kal mas sá got sport -
élet ta ni gya kor lat tal ren del ke zõ or vos, illetve a fi zi kai fel -
ké szí tés re és a ter he lé ses sport élet ta ni vizs gá la tok vég zé -
sé re ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak em ber vé le mé nyez he ti,
illetve mi nõ sít he ti.

Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági
minõsítések

5.  §

(1) Az egész sé gi (or vo si) vizs gá lat alap ján meg ál la pít -
ha tó al kal mas sá gi mi nõ sí té sek:

a) ,,Egész sé gi leg al kal mas”,
b) ,,Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas”,
c) ,,Egész sé gi leg ide ig le ne sen al kal mat lan ........-ig”,
d) ,,Egész sé gi leg al kal mat lan”.

(2) A pszi cho ló gi ai vizs gá la tok alap ján meg ál la pít ha tó
al kal mas sá gi mi nõ sí té sek:

a) ,,Pszi chi ka i lag al kal mas”,
b) ,,Pszi chi ka i lag ide ig le ne sen al kal mat lan ........-ig”,
c) ,,Pszi chi kai kö ve tel mé nyek nek nem fe lel t meg”.

(3) A fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tok alap ján meg ál la -
pít ha tó mi nõ sí té sek:

a) ,,Fi zi ka i lag al kal mas”,

b) ,,Fi zi ka i lag al kal mat lan”.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti mi nõ sí té sek a be töl tött,
illetve – az „Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas” mi nõ sí -
tés ki vé te lé vel – a ter ve zett be osz tás ra vo nat koz nak.

Az összesített alkalmassági minõsítések és értelmezésük

6.  §

(1) Az össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí té sek:

a) A „Ka to nai szol gá lat ra al kal mas”, il le tõ leg „A ...
(ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka rán/sza kán (a
kar/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta tá sá ra/hon véd -
sé gi ösz tön dí jas nak al kal mas” mi nõ sí tés azt je len ti, hogy a 
vizs gált sze mély egész sé ges, vagy csak olyan szer vi,
szerv rend sze ri-mû kö dé si el vál to zá sa van, amely az élet ta -
ni tû rés ha tá ro kat nem ha lad ja meg, illetve egész sé gi ál la -
po ta meg fe le lõ ke ze lés sel tar tó san egyen súly ban tart ha tó,
az el vál to zás a szol gá lat tel je sí té sé ben nem kor lá toz za, to -
váb bá, pszi chi ka i lag és fi zi ka i lag is meg fe lel a kö ve tel mé -
nyek nek.

b) ,,Ka to nai szol gá lat ra kor lá to zás sal al kal mas” mi nõ -
sí tés – pszi chi ka i lag és fi zi ka i lag al kal mas sze mély ese té -
ben – az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sén ala pul. E mi -
nõ sí tés csak meg ha tá ro zott be osz tá sok, mun ka kö rök be -
töl té sét te szi le he tõ vé.

c) ,,A je len le gi be osz tás ban al kal mat lan”, il le tõ leg
„A ter ve zett be osz tás ra al kal mat lan”, to váb bá „A ... (ok ta -
tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka rán/sza kán (a kar/szak
meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta tá sá ra/hon véd sé gi ösz -
tön dí jas nak al kal mat lan” mi nõ sí tés a fi zi kai, a pszi chi kai,
illetve az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sén egy aránt ala -
pul hat, ha az adott be osz tá son kí vül más be osz tás ban al -
kal mas le het.

d) ,,A je len le gi be osz tá sá ban ide ig le ne sen al kal mat lan
...-ig”, illetve „A ter ve zett be osz tás ra ide ig le ne sen al kal -
mat lan ...-ig”, to váb bá „A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne -
ve zé se) ... ka rán/sza kán (a kar/szak meg ne ve zé se) ta nul -
má nyok foly ta tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak ...-ig
 ideiglenesen al kal mat lan” mi nõ sí tés a pszi chi kai és az
egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sén egy aránt ala pul hat. Az
ide ig le nes al kal mat lan ság idõ tar ta ma leg fel jebb egy év
 lehet.

e) ,,Ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan” mi nõ sí tés va la -
mennyi ka to nai be osz tás ra való vég le ges al kal mat lan sá got 
je len t és az al kal mas sá gi össze te võk bár me lyi kén ala pul -
hat.

(2) Az össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí té se ket a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) Egész ség ügyi Fe lül -
vizs gá ló Bi zott sá gai (a továb biak ban: FÜV Bi zott ság) és
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az Egész ség ügyi Pá lya al kal mas ság-vizs gá ló Bi zott sá ga
(a továb biak ban: Eü PAB) ál la pít ják meg.

(3) Az al kal mas ság egész sé gi és fi zi kai össze te võ jé re
meg ál la pí tott „al kal mat lan”, il le tõ leg a „pszi chi kai kö ve -
tel mé nyek nek nem fe lel t meg” mi nõ sí tés „Ka to nai szol gá -
lat ra al kal mat lan” össz mi nõ sí tést je len t.

(4) „Ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan” mi nõ sí tés ese tén
szol gá la ti vi szony nem lé te sít he tõ, il le tõ leg a ka to na szol -
gá la ti vi szo nyát meg kell szün tet ni.

MÁSODIK RÉSZ

A KATONAI SZOLGÁLATRA JELENTKEZÕ
ÉS A KATONA ALKALMASSÁGI FOKOZATÁNAK

MEGÁLLAPÍTÁSA

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG

Az egészségi alkalmassági követelmények
és alkalmazásuk

7.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té se
a) az 1. mel lék le tet ké pe zõ „Táb lá zat és ma gya rá zat a

be teg sé gek és fo gya té kos sá gok egész sé gi al kal mas sá gi fo -
ko za tá nak meg ál la pí tá sá hoz” (a továb biak ban: Táb lá zat)
alap ján, valamint

b) az „Egyes ki emelt egész sé gi al kal mas sá gi kö ve tel -
mé nyek”-rõl  szóló 2. mel lék let ben fog lal tak sze rint tör té -
nik.

(2) A Táb lá zat ban a be teg sé gek és a fo gya té kos sá gok
fel so ro lá sa a „Be teg sé gek Nem zet kö zi Osz tá lyo zá sa”
(BNO) címû ki ad vány figye lembe véte lével sza ka szok
(pl. 001) és al sza ka szok (pl. 1., 2., 3. stb.) sze rint tör té nik.

(3) A Táb lá zat ro va tai az al sza ka szok nak meg fele lõen
az egész sé gi al kal mas sá gi fo ko za to kat nyom ta tott nagy be -
tûk kel je lö lik a kö vet ke zõk sze rint:

a) ,,Egész sé gi leg al kal mas” (,,A”),
b) ,,Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas” (,,K”),
c) ,,Egész sé gi leg ide ig le ne sen al kal mat lan ...-ig” (,,I”),
d) ,,Egész sé gi leg al kal mat lan” (,,E”).

(4) A sza ka szok a), b) és c) pont jai so rol ják fel az adott
sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ el vál to zá so kat és a kór is me
tisz tá zá sá hoz szük sé ges ki egé szí tõ és spe ci á lis szak vizs -
gá la to kat, valamint meg ha tá roz zák az el té rõ, illetve mér le -
gel he tõ mi nõ sí té si vál to za to kat az el vál to zás sú lyos sá ga, a 
be osz tás, az élet kor és a fegy ver nem sze rint.

(5) Az „Egész sé gi leg kor lá to zás sal al kal mas” (,,K”) mi -
nõ sí tés a be osz tá si, mun ka kö ri, fegy ver ne mi kor lá to -
zás(ok) (ki zá ró kor lá to zá sok) meg je lö lé sé vel egé szül ki,
me lye ket a Táb lá zat sza ka sza i nak d) pont ja be tû- és szám -

je lek kel fe jez ki. A be tû- és szám je lek je len té sét – a 24 órás 
ügye le ti szol gá la tok fel so ro lá sá val együtt – a „Kor lá to zá -
sok és fel men té sek jegy zé ke” címû 3. mel lék let tartal -
mazza.

(6) A Táb lá zat sza ka sza i nak e) pont ja az adott be teg ség
szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé sé nek a szak mai le -
he tõ sé gét ha tá roz za meg.

(7) Ha a vizs gá lat kor olyan meg be te ge dés ész lel he tõ,
amely a Táb lá zat ban nem sze re pel, a vizs gált sze mélyt az
adott be teg sé get or vo si lag (kór ta ni lag) leg in kább meg kö -
ze lí tõ kór for má ra vo nat ko zó elõ írások sze rint kell mi nõ sí -
te ni.

Különleges elbírálás

8.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té se a Táb lá zat
alap ján tör té nik. A Táb lá zat az egyes sza ka szok ban sze -
rep lõ be teg sé gek hez kap cso lód va „Kü lön le ges el bí rá lás”
(,,KLGS”) meg je lö lést tar tal maz. A „KLGS” meg je lö lés
nem je len t mi nõ sí tést, csak vá lasz tá si le he tõ sé get biz to sí t
a 7.  § (3) be kez dé se sze rin ti mi nõ sí té sek kö zül.

(2) A kü lön le ges el bí rá lás kor a kö vet ke zõ ket kell figye -
lembe ven ni:

a) a be teg ség sú lyos sá gá nak fo kát és a vele együtt járó
mû kö dé si za va ro kat, rend el le nes sé ge ket,

b) a szer ve zet kom pen zá ló ké pes sé gét, az el vál to zá sok
ki egyen lí tõ dé sé nek, illetve re ge ne rá ló dá sá nak le he tõ sé -
gét, gyógy ke ze lés ha tá sát a szol gá lat ké pes ál la pot fenn tar -
tá sá ra,

c) a meg be te ge dés nek a szol gá lat tel je sí té sé ben rej lõ,
reál is sú lyos bo dá si le he tõ sé gét,

d) az egész sé gi ál la pot be fo lyá sát az adott be osz tás el -
lá tá sá ra, a be osz tás jel le gé nek és sa já tos sá ga i nak figye -
lembe véte lével, illetve

e) a 4. mel lék let sze rin ti „Mun ka kö ri tér kép”-ben sze -
rep lõ fegy ver ne mi, mun ka kö ri szol gá la ti te vé keny ség
mun ka egész ség ügyi jel lem zõ it,

f) a már meg szer zett szol gá la ti ta pasz ta la to kat, kép zett -
sé get, az el telt szol gá la ti idõt,

g) a más be osz tás ban to váb bi egész ség ká ro so dás vagy
ál la pot rom lás nél kül való fog lal koz ta tás (re ha bi li tá ció) le -
he tõ sé gét.

Az egészségi követelményeknek megfelelõ minõsítések

9.  §

(1) A Táb lá zat sza ka sza i hoz, al sza ka sza i hoz kap csol tan 
a rész le tes egész sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mi nõ -
sí té se ket a Táb lá zat A2–A6 jelû ro va tai ál la pít ják meg.

(2) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ és a ka to na egész sé -
gi al kal mas sá gát a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i -
hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló
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20/2002. (IV. 10.) HM ren de let (a továb biak ban: mun ka -
kö ri HM ren de let) 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak ra fi -
gye lem mel a kö vet ke zõk sze rint kell mi nõ sí te ni:

a) az A2a–A2d ro va tok sze rint a sze mé lyi ál lo mány
kül föl di szol gá lat ra je lent ke zõ és a kül föl di szol gá lat ra ter -
ve zett tag ját a 22.  § alap ján,

b) az A3 és A2a ro vat sze rint egyes fegy ver ne mi be osz -
tá sok ban (légi moz gé kony sá gú ka to nai szer ve ze tek, lö -
vész, tü zér, harc ko csi zó, bú vár, tûz sze rész és ak na ku ta tó,
fel de rí tõ, ra dio ak tív anya gok kal, io ni zá ló su gár for rá sok -
kal és ra ké ta üzem anyag gal dol go zó) a hi va tá sos és szer -
zõ dé ses tisz tek, tiszt he lyet te sek és a szer zõ dé ses tisz te sek
al kal mas sá gát a be osz tás ba he lye zés elõtt és a szol gá lat
tel je sí té se so rán,

c) az A4 ro vat sze rint a ka to nát a szol gá lat tel je sí té se
so rán a b) pont ban sze rep lõk ki vé te lé vel, valamint a hi va -
tá sos ál lo mány tag ját a nyug díj kor ha tá ron túli szol gá lat ra
való meg hosszab bí tá sa elõtt,

d) az A5 és A2a ro vat sze rint a ka to nai szol gá lat ra je -
lent ke zõt a b) pont ban sze rep lõk ki vé te lé vel,

e) az A6 ro vat sze rint az ez re de si és tá bor no ki (pa rancs -
no ki, ve ze tõi) be osz tás ra ter ve zet tet a be osz tás ba he lye zés
elõtt és a szol gá lat tel je sí té se so rán, valamint a ha zai fel sõ -
ok ta tá si in téz mény be poszt gra du á lis ta nul má nyok ra je -
lent ke zõt a be is ko lá zás elõtt a je len le gi vagy ter ve zett be -
osz tá sá nak meg fele lõen.

(3) A légi köz le ke dé si (lé gi erõ ha jó zó és föld i) szak sze -
mély zet, illetve az MH Kecs ke mé ti Re pü lõ kór ház
(a továb biak ban: MH KRK) El sõ fo kú Re pü lõ or vo si Bi -
zott sá gá nak (a továb biak ban: el sõ fo kú ROB) ha tás kö ré be
tar to zó egyéb be osz tott, illetve a fel so rolt fel adat kör el lá -
tá sá ra je lent ke zõ al kal mas sá gá nak el bí rá lá sa kü lön jog -
sza bály sze rint tör té nik.

(4) A hi va tá sos szol gá lat fel sõ kor ha tá rát el érõ ka to na
ese tén a 7.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mi nõ sí tés
nem al kal maz ha tó, ehe lyett a 7.  § (3) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti mi nõ sí tést kell al kal maz ni.

(5) Ha az egész sé gi al kal mas sá got a (2) be kez dés
b), d) pont jai, il le tõ leg a 25.  § alap ján több ro vat sze rint is
mi nõ sí te ni szük sé ges, úgy a ro va tok egyi ke sze rint meg ál -
la pí tott al kal mat lan ság is elég az egész sé gi leg al kal mat lan
mi nõ sí tés meg ál la pí tá sá hoz.

III. Fejezet

A PSZICHIKAI ALKALMASSÁG

A pszichikai alkalmassági követelmények
és alkalmazásuk

10.  §

(1) Ka to nai szol gá lat ra pszi chi ka i lag az a sze mély al kal -
mas, aki meg fe lel a ka to nai szol gá lat ál tal tá masz tott szel -
lem i, ér zé ke lé si, sze mé lyi ség be li, ér ték ren di és pá lya mo ti -
vá ci ós kö ve tel mé nyek nek.

(2) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ nek és a ka to ná nak a 
kö vet ke zõ pszi chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek
kell meg fe lel nie:

a) va la mennyi be osz tás ban (rend fo ko zat ban) a pszi chi -
kai alap kö ve tel mé nyek nek – je lö lé se: Pa,

b) az egyes fegy ver ne mi mun ka kö rök ben az adott
mun ka kör re jel lem zõ pszi chi kai kész sé gek nek is – je lö lé -
se: Pm,

c) az át la gos meg ter he lés tõl lé nye ge sen el té rõ be osz tá -
sok ban kü lön le ges pszi chi kai el vá rá sok nak is – je lö lé se:
Pk,

d) a ve ze tõ be osz tá sok ban az át la got meg ha la dó ve ze -
tõi, szer ve zõi kész sé gek nek is – je lö lé se: Pv.

(3) A (2) be kez dés a)–d) pont ja i ban össze fog lalt kö ve -
tel mé nyek nek meg fe le lõ pszi chi kai funk ció cso por to kat
„Rész le tes pszi chi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek” cím -
mel az 5. mel lék let tar tal maz za.

(4) A vizs gá la tok alap ján meg ál la pí tott pszi chi kai tel je -
sít mé nyek ér té ke lé se és je lö lé se az egyes pszi chi kai funk -
ció cso por tok ban op ti má li san el ér he tõ össz tel je sít mény
szá za lé kos ará nyá ban:

a) 91–100% ese tén „Ki emel ke dõ” (V.),
b) 76–90% ese tén „Jó” (IV.),
c) 46–75% ese tén „Kö ze pes” (III.),
d) 31–45% ese tén „Meg fe le lõ” (II.),
e) 0–30% ese tén „Nem meg fe le lõ” (I.).

(5) A (4) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott
össz tel je sít mény ese tén, az 5. mel lék let sze rin ti mun ka kö ri 
kö ve tel mé nyek kel össz hang ban a vizs gált sze mély ter ve -
zett, illetve be töl tött be osz tá sá tól, fel ada tá tól füg gõ en a
mi nõ sí tés „Pszi chi ka i lag al kal mas” vagy „Pszi chi kai kö -
ve tel mé nyek nek nem fe lel t meg”. „Pszi chi ka i lag ide ig le -
ne sen al kal mat lan....-ig” mi nõ sí tést kell adni ab ban az
eset ben, ha a vizs gált sze mély át me ne ti élet hely ze te, ak -
tuális pszi chés ál la po ta nem te szi le he tõ vé ké pes sé gei,
sze mé lyi ség je gyei meg bíz ha tó ér té ke lé sét. Az ide ig le ne -
sen al kal mat lan mi nõ sí tés leg fel jebb egy évre ad ha tó.

(6) Az egyes pszi chi kai funk ció cso por tok vizs gá la ta és
ér té ke lé se teszt vizs gá la tok kal, kér dõ ívek kel, pszicholó -
giai mû sze rek al kal ma zá sá val és cél zott be szél ge tés sel
tör té nik.

(7) A pszi chi kai al kal mas ság el bí rá lá sa kor az 5. mel lék -
let sze rin ti rész le tes pszi chi kai kö ve tel mé nye ket és az
ezzel kap cso la tos mun ka kö ri HM ren de let pszi chi kai kö -
ve tel mé nyek re vo nat ko zó elõ írásait kell al kal maz ni.

(8) A pszi chi ka i lag al kal mas mi nõ sí tés egy évig ér vé -
nyes. A pszi chi kai al kal mas ság is mé telt vizs gá la tát egy
éven be lül csak ak kor kell el vé gez ni, ha az ér vé nyes mi nõ -
sí tés nél szi go rúbb kö ve tel mény szin tû al kal mas sá gi mi nõ -
sí tés re ke rül sor.

(9) Ha a pszi chi kai al kal mas sá got a 9.  § (2) be kez dé sé -
nek b), d) pont jai, il le tõ leg a 25.  § alap ján több ro vat sze -
rint is mi nõ sí te ni szük sé ges, úgy e ro va tok egyi ke sze rint
meg ál la pí tott „pszi chi kai kö ve tel mé nyek nek nem fe lel t

2006/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2463



meg” is elég a „pszi chi kai kö ve tel mé nyek nek nem fe lel t
meg” mi nõ sí tés meg ál la pí tá sá hoz.

IV. Fejezet

A FIZIKAI ALKALMASSÁG

A fizikai alkalmassági követelmények és alkalmazásuk

11.  §

(1) A fi zi kai al kal mas ság vizs gá lat olyan tel je sít -
mény-élet ta ni vizs gá ló el já rá sok összes sé ge, ame lyek egy
adott mun ka kör be töl té sé hez, illetve adott mun ka fel ada -
tok el vég zé sé hez szük sé ges fi zi kai adott sá gok és ké pes sé -
gek meg lé tét vizs gál ja. Vég re haj tá sá ra csak a fi zi kai al kal -
mas ság vizs gá lat el vég zé sé re lét re ho zott egész ség ügyi in -
téz mény ke re te in be lül ke rül het sor [MH Egész ség vé del mi 
In té zet Fi zi kai Al kal mas ság-vizs gá ló Osz tály (a továb -
biak ban: MH EVI FAVO] és az MH KRK Re pü lõ or vo si
Al kal mas ság-vizs gá ló szer ve ze te (a továb biak ban: MH
KRK ROAV)].

(2) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ nek és a ka to ná nak a 
be osz tás jel le gé tõl és a mun ka kö ri meg ter he lés mér té ké tõl
füg gõ en a kö vet ke zõ fi zi kai (edzett sé gi) kö ve tel mény szin -
tek nek kell meg fe lel ni:

a) elsõ kö ve tel mény szint (je lö lé se: T1) az alap szin tû
edzett sé gi ál la pot, ame lyet 200 pont össz tel je sít mény-,

b) má so dik kö ve tel mény szint (je lö lé se: T2) a kö ze pes
szin tû edzett sé gi ál la pot, ame lyet 220 pont össz tel je sít -
mény-,

c) har ma dik kö ve tel mény szint (je lö lé se: T3) az emelt
szin tû edzett sé gi ál la pot, ame lyet 240 pont össz tel je sít -
mény-,

d) ne gye dik kö ve tel mény szint (je lö lé se: T4) a fo ko zott
szin tû edzett sé gi ál la pot, ame lyet 260 pont össz tel je sít -
mény-

el érést je len t.

(3) Ka to nai szol gá lat ra fi zi ka i lag az a ka to nai szol gá lat -
ra je lent ke zõ, illetve ka to na al kal mas, aki a 6. mel lék let
I. táb lá za tá ban meg ha tá ro zott tel je sít mény mu ta tók alap ján 
a ré szé re elõ írt kö ve tel mény szint (T1–T4) mi ni má lis össz -
pont szá mát el éri, illetve az MH EVI-ben vagy az MH
KRK-ban vég zett ant ro po met ri ai és spi ro er go met ri ás vizs -
gá la ta meg fe le lõ ered ménnyel zá rult.

(4) A fi zi kai al kal mas ság vizs gá la tá ra szol gá ló moz gás -
for mák:

a) 3200 mé ter sík fu tás sport öl tö zet ben,
b) 6 ki lo mé ter gyor sí tott me net, sport öl tö zet ben,
c) fek võ tá masz gya kor lat cso port gya kor la tai,
d) hú zódz ko dás gya kor lat cso port gya kor la tai,
e) fe lü lés gya kor lat cso port gya kor la tai,
f) ke rék pár-, fu tó sza lag- és sí fu tó gép er go met ria és

spiro ergometria a 6. mel lék let I. táb lá zat f) pont ja alap ján.

(5) A (4) be kez dés ben fel so rolt moz gás for mák tel je sít -
mény mu ta tó it rész le te sen a 6. mel lék let I. táb lá zat tar tal -
maz za. A moz gás anyag ból há rom moz gás for ma tel je sí té -
sét kell mér ni a 6. mel lék let II. táb lá zat alap ján.

(6) A T1–T2 jelû kö ve tel mény szint ese té ben a (4) be -
kez dés e) pont sze rin ti kö te le zõ moz gás faj ta mel lett a ka -
to nai szol gá lat ra je lent ke zõ és a ka to na az a) és b), illetve a 
c) és d) pont, a T3–T4 kö ve tel mény szint ese té ben az a) és
e) pont sze rint kö te le zõ moz gás faj ta mel lett a c) és d) pont
sze rint elõ írt moz gás faj ták kö zött vá laszt hat.

(7) A fi zi kai al kal mas ság vizs gá la ta és mi nõ sí té se a
(4) be kez dés a) és b) pont sze rin ti moz gás faj ta he lyett er -
go met ri á val és spi ro er go met ri á val is el vé gez he tõ. Az ön -
ál ló an vég zett er go met ri ás és spi ro er go met ri ás vizs gá lat
ese tén csak az adott mun ka kör fi zi kai kö ve tel mény szint jé -
hez kap cso ló dó – az al kal mas mi nõ sí tést még ki elé gí tõ –
mi ni má lis pont szám ad ha tó.

(8) A fi zi kai al kal mas ság mi nõ sí té sé re a (7) be kez dés
sze rin ti vizs gá ló el já rá sok al kal ma zá sát csak a Má sod fo kú
Egész ség ügyi Fe lül vizs gá ló Bi zott ság (a továb biak ban:
Má sod fo kú FÜV Bi zott ság), az MH EVI FAVO és az
MH KRK ROAV ren del he ti el.

(9) Ha a ka to na hu za mo sabb ide ig tar tó, illetve ma ra -
dan dó egész ség ká ro so dá sa kö vet kez mé nye ként nem ké -
pes ele get ten ni a 6. mel lék let I. táb lá zat a), b) pont ja sze -
rin ti kö ve tel mé nyek nek, a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság a
mó do sult fi zi kai ter hel he tõ ség re fi gye lem mel a 6. mel lék -
let I. táb lá zat f) pont já ban sze rep lõ moz gás faj ták al kal ma -
zá sát ír hat ja elõ ha tá ro zott idõ re vagy vég le ge sen.

(10) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság ál tal elõ írt moz gás -
anyag hoz kö tött al kal mas ság-vizs gá la tot csak az MH EVI
FAVO, illetve az MH KRK ROAV vé gez he ti el.

(11) A fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tok elõtt le he tõ ség
sze rint köz vet le nül, de leg fel jebb azt meg elõ zõ en 30 nap -
pal a ter hel he tõ ség el bí rá lá sa cél já ból or vo si, szük ség ese -
tén szak or vo si vizs gá la tot kell vé gez ni. A vizs gá la tok
ered mé nyét a ren de let 7. mel lék le te sze rin ti „Fi zi kai al kal -
mas ság vizs gá la ti lap”-on kell fel je gyez ni.

(12) A fi zi ka i lag al kal mas mi nõ sí tés egy évig ér vé nyes.
A fi zi kai al kal mas ság is mé telt vizs gá la tát egy éven be lül
csak ak kor kell el vé gez ni, ha az ér vé nyes mi nõ sí tés nél szi -
go rúbb kö ve tel mény szin tû al kal mas sá gi mi nõ sí tés re ke rül
sor.

V. Fejezet

A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG
RENDSZERES ELLENÕRZÉSE

Az alkalmasság ellenõrzésének általános szabályai

12.  §

(1) Az al kal mas ság rend sze res el len õr zé se so rán az egész -
sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá got el len õriz ni kell.
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(2) Az al kal mas ság rend sze res el len õr zé se so rán kö ve -
tel mény ként e ren de let vo nat ko zó mel lék le te i ben fog lal ta -
kat kell figye lembe ven ni az adott be osz tás követelmé -
nyeivel össz hang ban.

(3) Ha a ka to na a kö ve tel mé nyek nek nem fe le l meg, az
el len õr zést e ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
meg kell is mé tel ni.

(4) A nem ellen õr zés cél já ból vég zett al kal mas ság vizs -
gá lat (pl. a kül föl di szol gá lat ra való al kal mas ság vizs gá la -
ta) az al kal mas ság el len õr zé sét is je len ti, ezért a kö vet ke zõ 
al kal mas ság-el len õr zõ vizs gá lat idõ pont ját et tõl az idõ -
pont tól kell szá mí ta ni.

(5) Az al kal mas sá gi ellen õr zés ered mé nyét min den
eset ben be kell je gyez ni a ka to na egész ség ügyi köny vé be
és sze mély ügyi gyûj tõ jé be.

Az egészségi alkalmasság ellenõrzése

13.  §

(1) A ka to na egész sé gi al kal mas sá gá nak rend sze res el -
len õr zé sét az idõ sza kos egész ség ügyi szû rõ vizs gá lat
(a továb biak ban: szû rõ vizs gá lat) ke re té ben kell el vé gez ni.

(2) A szû rõ vizs gá la tot a ka to na
a) 30. élet évé nek be töl té sé ig há rom éven te,
b) 40. élet évé nek be töl té sé ig két éven te,
c) 40. élet évé nek be töl té se után, és
d) az egy évet meg ha la dó kül szol gá lat tel je sí té se so rán

éven te kell el vé gez ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szû rõ vizs gá la tot
a) a kü lön HM ren del ke zés sze rin ti ve ze tõ állomá -

nyúak, to váb bá a nyug díj kor ha tá ron túli szol gá la tot el lá -
tók ese té ben – a (4) be kez dés sze rin ti ek ki vé te lé vel – az
MH egész ség ügyi in té ze tei,

b) egyéb eset ben az ál lo mány-, illetve utalt ság sze rint
ille té kes alap el lá tást vég zõ or vos (a továb biak ban: alap el -
lá tást vég zõ or vos) vég zi.

(4) A re pü lõ-, a lég vé del mi és az ej tõ er nyõs ka to nai
szer ve zet nél a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott be osz -
tást el lá tó ka to nák, valamint a ka to nai nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok fõ igaz ga tói ál tal meg ha tá ro zott be osz tott
egész sé gi al kal mas sá gi el len õr zé sét az MH KRK el sõ fo kú
ROB vég zi.

(5) Azt a ka to nát, aki nél az alap el lá tás ban vég zett szû rõ -
vizs gá lat olyan egész sé gi ál la pot vál to zást ta lál, amely
szak or vo si ki vizs gá lá sát in do kol ja, az utalt ság sze rin ti ka -
to nai kór ház szak mai ha tás kör rel ren del ke zõ szak ren de lé -
sé re (osz tá lyá ra) kell be utal ni.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti egész ség ügyi in téz mény be
be utalt, il le tõ leg az MH Köz pon ti Hon véd kór ház (a továb -
biak ban: MH KHK) és az MH KRK ál tal vég zett szû rõ -
vizs gá la ton ki szûrt, meg vál to zott egész sé gi ál la po tú ka to -

na fe lül vizs gá la tá ról, valamint az egész sé gi ál la pot hely re -
ál lí tá sá ról (gyógy ke ze lés, egész ség ügyi gon do zás és re ha -
bi li tá ció) a fel so rolt in téz mé nyek szak mai ha tás kör rel ren -
del ke zõ fõ or vo sai in téz ked nek.

(7) Az idõ sza kos szû rõ vizs gá la ton kí vül az MH Egész -
ség ügyi Pa rancs nok ság pa rancs no ka ese ti (pl. jár vány -
ügyi, to xi ko ló gi ai, ra di o ló gi ai), il le tõ leg cél zott szû rõ vizs -
gá lat el vég zé sét is el ren del he ti.

A pszichikai alkalmasság ellenõrzése

14.  §

(1) A ka to na pszi chi kai al kal mas sá gá nak rend sze res el -
len õr zé sét a Hjt. 88.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben elõ -
írtak sze rint, a ka to na mi nõ sí té sé hez kap cso lód va kell el -
vé gez ni.

(2) A pszi chi kai al kal mas ság el len õr zé sét a ka to na be -
osz tá sá val össz hang ban az 5. mel lék let sze rint kell el vé -
gez ni. A pszi chi kai al kal mas ság el len õr zé sét szol gá ló
vizs gá la to kat az MH EVI vég zi. A vizs gá lat el vég zé sé hez
köz vet len pa rancs no ki vé le mény szük sé ges, amely tar tal -
maz za a kez de mé nye zõ-, együtt mû kö dé si és kom mu ni ká -
ci ós kész ség re, ter hel he tõ ség re, ön ál ló ság ra, szer ve ze ti
kö tõ dés re, sza bály tu dat ra, em pá ti ás kész ség re, ér zel mi-
in du la ti élet ki egyen sú lyo zott sá gá ra, egyéb sze mé lyi ség re
vo nat ko zó jel lem zõ ket.

A fizikai alkalmasság ellenõrzése, a fizikai
állapotfelmérés

15.  §

A fi zi kai al kal mas ság el len õr zé se a ka to na fi zi kai
(edzett sé gi) ál la po tá nak fel mé ré sé vel va ló sul meg. A fi zi -
kai (edzett sé gi) ál la po tot az arra ki je lölt Fi zi kai Ál la -
pot-fel mé rõ Bi zott sá gok (a továb biak ban: FÁB) az ál lo -
mány ba vé tel után éven te el len õr zik.

16.  §

(1) A fi zi kai ál la pot (edzett ség) fel mé ré sé re – a 6. mel -
lék let I. táb lá zat sze rin ti – moz gás for mák kö zül a kö vet ke -
zõk al kal maz ha tók:

a) 3200 mé ter sík fu tás, sport öl tö zet ben,
b) 6 ki lo mé ter gyor sí tott me net, sport öl tö zet ben,
c) fek võ tá masz gya kor lat cso port gya kor la tai,
d) hú zódz ko dás gya kor lat cso port gya kor la tai,
e) fe lü lés gya kor lat cso port gya kor la tai,
f) ke rék pár-, fu tó sza lag- és sí fu tó gép er go met ria és spi -

ro er go met ria 1. és 2.,
g) 800 mé ter úszás.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti moz gás anyag ból há rom
moz gás for ma tel je sí té sét kell mér ni a 6. mel lék let II. táb lá -
zat sze rint. Az f) és g) pont ban sze rep lõ moz gás faj ták al -
kal ma zá sát a 11.  § (9) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek ese -
tén a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság en ge dé lye zi.

(3) A T1 és T2 jelû kö ve tel mény szint ese té ben az
e) pont sze rin ti kö te le zõ moz gás for ma mel lett, a ka to na az
a) és b), illetve a c) és a d) pont sze rin ti moz gás for mák kö -
zött vá laszt hat. A T3 és T4 jelû kö ve tel mény szint ese té ben 
a kö te le zõ a) és e) pont sze rin ti moz gás for ma mel lett a ka -
to na a c) és d) pont sze rin ti moz gás for mák kö zött vá laszt -
hat.

(4) Az 50 év fe let ti ka to na ese té ben az ál lo mány-, illetve 
az utalt ság sze rint ille té kes alap el lá tást vég zõ or vos ja vas -
la tá ra az MH EVI-ben, illetve az MH KRK-ban össze tett
ter he lés es-élet ta ni (er go met ri ás, spi ro er go met ri ás) vizs gá -
lat is vé gez he tõ. A nyug díj kor ha tárt meg elõ zõ 5 éven be lül 
a fi zi kai ál la pot fel mé rés nem kö te le zõ.

(5) A fi zi kai ál la pot fel mé rés ered mé nye a kö vet ke zõk
sze rint ér té ke len dõ:

a) ,,Fi zi kai ál la po ta meg fe le lõ”,
b) ,,Fi zi kai tel je sít mé nye nem meg fe le lõ, hat hó na pon

be lül is mé telt vizs gá la ta szük sé ges”,
c) ,,Fi zi kai ál la po ta nem meg fe le lõ”. Ez az ér té ke lés a

b) pont sze rin ti is mé telt vizs gá lat ered mény te len sé ge ese -
tén ad ha tó.

(6) A 11.  § (9) be kez dés sze rin ti eset ben a fi zi kai al kal -
mas ság éven kén ti el len õr zé se a Má sod fo kú FÜV Bi zott -
ság ál tal elõ írt moz gás for ma al kal ma zá sá val tör té nik.

(7) A fi zi kai ál la pot fel mé rést vég zõ há rom tag ból álló
FÁB a ka to na edzett sé gi ál la po tát a 11.  § (2) be kez dé sé ben 
fog lalt kö ve tel mény szin tek alap ján az (5) be kez dé se sze -
rint ér té ke li.

(8) A FÁB tag ja it or vost és test ne ve lõt, il le tõ leg a fi zi -
kai ter hel he tõ ség meg íté lé sé re ké pe sí tett, vagy gya kor lat -
tal ren del ke zõ szak em bert, valamint a bi zott ság el nö két az
állományille té kes pa rancs nok je lö li ki. Ha a ka to nai szer -
ve zet nél szak ma i lag meg fe le lõ sze mély nem áll ren del ke -
zés re a bi zott ság tag ja i nak ki je lö lé sé rõl a szol gá la ti elöl já -
ró gon dos ko dik.

(9) A fi zi kai ál la pot fel mé rést
a) a 13.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti ve ze tõ ál lo má -

nyú ka to na ese té ben az MH EVI FÁB, illetve az MH KRK,
b) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nya,

valamint a nem ve ze tõ be osz tá sú ka to nák ese té ben az
állományille té kes FÁB vég zi.

(10) A 13.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti ve ze tõ ál lo -
má nyú ka to na el len õr zé sét vég zõ FÁB tag ja it sa ját ál lo -
má nyá ból az MH EVI és az MH KRK fõ igaz ga tó ja je lö li
ki. A bi zott ság el nö ki te en dõ it az MH EVI al kal mas ság -
vizs gá ló és fog lal ko zás-egész ség ügyi igaz ga tó ja (a továb -
biak ban: MH EVI AV FE ü Ig.), illetve az MH KRK ROB
el nö ke lát ja el.

(11) Az ellen õr zés ada ta it és a FÁB ér té ke lé sét a 8. mel -
lék let sze rin ti „Fi zi kai ál la pot-fel mé rõ lap”-on kell fel tün -
tet ni. A Fi zi kai ál la pot-fel mé rõ la pot – a ki töl tést köve -
tõen – az alap el lá tást vég zõ or vos, az MH EVI FAVO és az 
MH KRK ROB ke ze li és a kö vet ke zõ fel mé ré sig tá rol ja, a
bi zott sá gok el nö kei az ered ményt hi va ta los úton meg kül -
dik az állományille té kes sze mély ügyi szerv ré szé re.

17.  §

(1) Ha a hat hó na pon be lül el vég zett is mé telt ellen õr zés
so rán a ka to na tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se „Fi zi kai ál la -
po ta nem meg fe le lõ”, õt az MH EVI-be, vagy az MH
KRK-ba kell be utal ni tel jes körû szak or vo si és ter he -
lés-élet ta ni, valamint ant ro po met ri ai vizs gá la tok el vég zé -
sé re.

(2) Ha a ki vizs gá lás sze rint a ka to na fi zi kai tel je sít -
mény csök ke né se

a) egész sé gi okra ve zet he tõ vissza a ka to na gyógy ke ze -
lé sé rõl, or vo si re ha bi li tá ci ó já ról, il le tõ leg egész sé gi al kal -
mas sá gá nak fe lül vizs gá la tá ról kell in téz ked ni;

b) nem egész sé gi okra ve zet he tõ vissza, úgy a Hjt. 82.  § 
(6) be kez dé se sze rint kell el jár ni.

VI. Fejezet

A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG
VIZSGÁLATA ÉS MINÕSÍTÉSE

Az alkalmasság minõsítéséhez szükséges szakorvosi
vizsgálatok, leletek és okmányok

18.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas ság mi nõ sí té sé hez a kö vet ke -
zõ szak or vo si és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, le le tek,
valamint ok má nyok szük sé ge sek:

a) MH EVI szak or vo si vizs gá la tok: bel gyó gyá sza ti, se -
bé sze ti és moz gás szer vi, ideg gyó gyá sza ti és pszi chi át ri ai,
sze mé sze ti, fül-orr-gé gé sze ti, fo gá sza ti,

b) MH EVI la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok: EKG, au dio -
met ria, kli ni kai (tel jes vér kép és vi ze let, vér cu kor, máj en -
zi mek stb.), a Hu mán Im mun de fi ci en cia Ví rus (a továb -
biak ban: HIV), a he pa ti tis B és C ví rus, vér baj (lues), nõk
ese té ben ter hes ség-vizs gá la ti teszt, drog teszt,

c) le le tek: hat hó na pon be lü li ne ga tív mell kas rönt gen
le let, nõk ese té ben 1 hó na pon be lü li nõ gyó gyá sza ti és
1 éven be lü li cy to ló gi ai le let,

d) ok má nyok: Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jel
(a továb biak ban: TAJ kár tya), a 9. mel lék let sze rin ti „Há zi -
or vo si-alap el lá tást vég zõ or vo si tá jé koz ta tás”, a 10. mel -
lék let sze rin ti „Egész sé gi kér dõ ív és nyi lat ko zat” kitöl tése.
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(2) A pszi chi kai al kal mas ság vizs gá la ta a 10.  § ren del -
ke zé sei sze rint pá lya al kal mas sá gi és a munkapszicholó -
giai vizs gá la tok kö ré ben hasz ná la tos el já rá sok kal tör té nik. 
A vizs gá la tok kal és az exp lo rá ci ó val fel kell tár ni az
5. mel lék let sze rin ti kö ve tel mé nyek tel je sí té sét, il le tõ leg
az al kal mas sá got ki zá ró oko kat.

(3) A fi zi kai al kal mas ság-vizs gá la tát a 11.  § ren del ke zé -
sei sze rint kell el vé gez ni és a 6. mel lék let ben fog lal tak sze -
rint ér té kel ni.

(4) Az (1) be kez dés c)–d) pont já ban fel so rol tak (le le tek, 
ok má nyok) bár me lyi ké nek hi á nyá ban az al kal mas ság nem 
mi nõ sít he tõ.

(5) A vizs gá la tok ered mé nyét a „Pá lya al kal mas -
ság-vizs gá la ti lap”-on (a továb biak ban: PAV lap) kell fel -
je gyez ni, amely nek ere de ti pél dá nyát a le le tek kel együtt
(a ko ráb bi PAV lap hoz csa tol tan, ha van) az MH EVI irat -
tá rá ban kell el he lyez ni, és 30 évig meg õriz ni. A vizs gá la -
tot kérõ ka to nai szer ve zet a PAV lap al kal mas ság ra vo nat -
ko zó – csak a mi nõ sí tést tar tal ma zó – ki vo na tát kap ja.

(6) A PAV la pot „Or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett” jel zés -
sel kell el lát ni, ar ról má so la tot az érin tett sze mély ké ré sé -
re, illetve kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet
ré szé re a jog erõs dön tést hozó bi zott ság (Eü PAB, Má sod -
fo kú FÜV Bi zott ság) ké szít het és ad hat ki.

(7) A ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ ál lo mány ba vé te lé -
nek szán dé ká ról az ille té kes to bor zó szer ve zet az MH EVI
és az MH KRK ré szé re „be fo ga dó nyi lat ko zat”-ot ad,
amely tar tal maz za a ka to nai szol gá lat ra je lent ke zõ ál tal
be töl ten dõ be osz tást, illetve a mun ka kö ri HM ren de let
sze rin ti be osz tá si ro va to kat (A3, A5 ro vat), amely alap ján
az al kal mas sá gi vizs gá la tok el vég zé sét ké rik.

(8) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hoz je lent -
ke zõ rõl a szol gá la tok fõ igaz ga tói ad ják ki a be fo ga dó nyi -
lat ko za tot, amely ben csak a mun ka kö ri HM ren de let sze -
rin ti be osz tá si ro va tot (A3, A5) kell meg je löl ni.

A katonai szolgálatra való alkalmasság minõsítése

19.  §

(1) Az al kal mas sá gi vizs gá la tot az MH EVI vég zi.

(2) Az al kal mas sá got elsõ fo kon az MH EVI Eü PAB
mi nõ sí ti.

(3) Az elsõ fo kon ho zott jog erõs „Ka to nai szol gá lat ra
al kal mas” mi nõ sí tés – ha a vizs gált sze mély egész sé gi,
pszi chi kai, fi zi kai ál la po tá ban (be teg ség, bal eset) vál to zás
nem kö vet ke zett be – egy évig ér vé nyes.

(4) Az Eü PAB mi nõ sí té se ellen a vizs gált sze mély a mi -
nõ sí tés köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül fel leb be zés sel
él het. A fel leb be zést a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság nak cí -

mez ve a dön tést hozó Eü PAB-nak kell be nyúj ta ni. Az
Eü PAB el nö ke a fel leb be zést a PAV lap pal együtt – ha la -
dék ta la nul – a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság hoz to váb bít ja.
A FÜV el já rást köve tõen az ok má nyo kat a Má sod fo kú
FÜV Bi zott ság – tá jé koz ta tás, irat tá ro zás és pos tá zás cél -
já ból – vissza jut tat ja az elsõ fo kon el já ró bi zott ság nak. Az
Eü PAB dön té se el le ni fel leb be zés ese tén, má sod fo kon
ho zott „Al kal mas” mi nõ sí tés egy évig, a nem meg fel leb -
be zett (jog erõs) el sõ fo kú „Al kal mat lan” mi nõ sí tés há rom
évig ér vé nyes. A má sod fo kon ho zott (jog erõs) „Al kal mat -
lan” mi nõ sí tés vég le ges, to váb bi fel leb be zés nek he lye
nincs.

(5) A mi nõ sí tés nél figye lembe kell ven ni a ko ráb ban
vég zett al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nyét is.

(6) A fegy ver ne mi al kal mas sá gi vizs gá la tok kö zül az ej -
tõ er nyõs, a bú vár és a re pü lõ-ha jó zó, a re pü lõ mû sza ki és a
légi irá nyí tó be osz tás ba, valamint a ka to nai nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói ál tal meg ha tá ro zott egyes be -
osz tás ba je lent ke zõ fegy ver ne mi al kal mas sá gát az MH
KRK el sõ fo kú ROB bí rál ja el. Az el sõ fo kú ROB mi nõ sí té -
se ellen, annak köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a vizs -
gált sze mély fel leb be zés sel él het a Má sod fo kú Re pü lõ or -
vo si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: má sod fo kú ROB),
amely nek dön té se jog erõs.

(7) Az MH EVI-ben, illetve az MH KRK-ban az al kal -
mas sá gi vizs gá lat so rán vég zett drog szû rés po zi tív ered -
mé nye alap ján az Eü PAB, illetve az el sõ fo kú ROB ka to -
nai szol gá lat ra al kal mat lan dön té se ellen a vizs gált sze -
mély a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság nál a (4) be kez dés sze -
rin ti fel leb be zés sel él het. Eb ben az eset ben la bo ra tó ri u mi
ellen õr zõ vizs gá la tot kell vé gez tet ni az MH EVI To xi ko ló -
gi ai Ku ta tó Osz tá lyán és en nek ered mé nyé tõl füg gõ en ke -
rül het sor a jog erõs dön tés meg ho za ta lá ra.

(8) Az el sõ fo kú ROB dön té se csak a (6) be kez dés sze -
rin ti fegy ver ne mi be osz tá sok ra ter jed ki. Az el sõ fo kú ROB 
a ka to nai szol gá lat ra való al kal mas ság kér dé sé ben nem
dönt het. Utób bi eset ben az utalt ság sze rint ille té kes ka to -
nai kór ház El sõ fo kú FÜV Bi zott sá ga és az Eü PAB, illetve
a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság jo go sult dön te ni.

(9) A (7) be kez dés sze rin ti ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni a hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ vissza vé te lét ké rõ és 
a nyug díj kor ha tá ron túli szol gá la tot vál la ló ka to na ese té -
ben is.

(10) Ha a vizs gá lat meg kez dé sé tõl szá mí tott egy hó na -
pon be lül a vizs gált sze mély hi bá já ból va la mely vizs gá lat
nem ke rült el vég zés re vagy a vizs gá lat va la mely le let hi á -
nyá ban nem zár ha tó le, az Eü PAB az „egy hó nap után mi -
nõ sí tés nél kül le zár va” ha tá ro za tot hoz za. Eb ben az eset -
ben a vizs gált sze méllyel szol gá la ti vi szony nem lé te sít he -
tõ és a vizs gá la ti lap le zá rá sá tól szá mí tott egy éven be lül
újabb al kal mas sá gi vizs gá lat nem vé gez he tõ el.
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VII. Fejezet

A KÜLFÖLDI KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ
ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉS MINÕSÍTÉSE

A külföldi szolgálat teljesítésére tervezett katona
alapellátó orvosi elõszûrése

20.  §

(1) A kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na
alap el lá tó- és fog or vo si elõ szû ré sen vesz részt és a kö vet -
ke zõ egész sé gi kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel nie:

a) az ideg rend szer ki fo gás ta lan ál la po ta, tel je sen ép
ref le xek, har mo ni kus élet ve ze tés, jó be il lesz ke dé si és tû -
rõ ké pes ség, ne ga tív drog szû ré si ered mény,

b) a lég zõ-, valamint a szív-ér rend szer ki fo gás ta lan ál -
la po ta, ép lég zés, tisz ta szív han gok (a je lölt még funk ci o -
ná lis zö re jek ese tén is al kal mat lan), 140/90 Hgmm-t meg
nem ha la dó vér nyo más,

c) az emész tõ rend szer ki fo gás ta lan ál la po ta, dyspep -
sias pa na szok hi á nya, ren de zett szék let ürí tés,

d) a moz gás szer vek funk ci o ná li san ép ál la po ta és tel jes 
pa nasz men tes ség,

e) 0,6 lá tó éles ség mind két sze men ja ví tás nél kül,
f) tel je sen ép hal lás és hal ló já ra tok,
g) NATO STANAG 2466 sze rin ti 1. 2. cso por tú fo ga -

za ti stá tusz.

(2) Az elõ szû rés alap ján a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé -
re ter ve zett ka to na egész sé gi al kal mas sá gát a kö vet ke zõk
sze rint kell mi nõ sí te ni és azt a ka to na egész ség ügyi köny -
vé be be je gyez ni:

a) ,,Kül föl di ka to nai szol gá lat ra egész sé gi leg várha -
tóan al kal mas”,

b) ,,Kül föl di ka to nai szol gá lat ra való egész sé gi al kal -
mas sá ga szak or vo si el bí rá lást igé nyel”,

c) ,,Kül föl di ka to nai szol gá lat ra egész sé gi leg al kal mat -
lan”.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti mi nõ sí tés azt je len -
ti, hogy a je lent ke zõ egész sé gi ál la po ta az élet ta ni tû rés ha -
tá ro kon be lül van és kül föl di ka to nai szol gá lat tel je sí té sé re 
vár ha tó an al kal mas.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti „Kül föl di ka to nai
szol gá lat ra való egész sé gi al kal mas sá ga szak or vo si el bí rá -
lást igé nyel” mi nõ sí tés al kal maz ha tó, ha van el vál to zás, de 
az az al kal mas sá got nem zár ja ki, és fel men té sek al kal ma -
zá sa sem szük sé ges, vagy ha a ha tá re set el bí rá lá sá nál az
alap el lá tást vég zõ or vo si ren de lõ szak mai le he tõ sé gei nem 
ele gen dõ ek a vizs gá la tok le foly ta tá sá hoz.

(5) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti „Kül föl di ka to nai
szol gá lat ra egész sé gi leg al kal mat lan”:

a) aki nél az elõ szû rés al kal má val meg ál la pí tott be teg -
ség vagy el vál to zás kö vet kez té ben a ka to nai szol gá lat ra
való egész sé gi al kal mas ság mó do sí tá sa in do kolt,

b) aki nek ak tu á lis he veny vagy idült ne u ro-psy chi át ri ai 
pa na sza, be teg sé ge van, vagy a be il lesz ke dé si és tû rõ ké -
pes sé ge nem ki elé gí tõ, to váb bá aki nél sze szes ital-, gyógy -
szer füg gõ ség, ká bí tó szer-fo gyasz tás je lei (po zi tív drog -
szû ré si ered mény), illetve ezek re uta ló el vo ná si (tes ti és
pszi chi kai) tü ne tek ész lel he tõk,

c) aki nek kór elõz mé nyé ben bár mi lyen lo ka li zá ci ó jú
anyag cse re za var vagy re ci di vá ló al ler gi ás fo lya mat sze re -
pel,

d) aki nek szív zö re je vagy szív rit mu sza va ra van,

e) aki nek a vér nyo má sa is mé telt ellen õr zés so rán
 magasabb 140/90 Hgmm-nél, nyu gal mi ál la pot ban
90/min-nél sza po rább a pul zu sa,

f) aki nek vissz ér tá gu la tai van nak,

g) aki dys pep si as pa na szok ban, ét vágy- vagy szék let -
ürí té si za va rok ban szen ved,

h) aki nek bár mi lyen sér ve van,

i) aki nél moz gás szer vi el vál to zá sok (ak tu á li san je lent -
ke zõ pa nasz, funk ció ká ro so dás) ta pasz tal ha tók,

j) aki nél a rá gó ké pes sé get je len tõ sen be fo lyá so ló fog -
hi ányt, fog szu va so dást vagy fog gyö kér ma rad ványt le het
ki mu tat ni.

(6) Az alap el lá tást vég zõ or vos meg ál la pí tá sa it az am -
bu láns nap ló ba és a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve -
zett ka to na egész ség ügyi köny vé be be jegy zi.

(7) Ha a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na
az elõ szû ré sen a (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti mi nõ sí tést
kap ta – annak köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül – az
Eü PAB-hoz fel leb be zés sel él het, mely nek dön té se az
egész sé gi al kal mas ság te kin te té ben jog erõs.

A külföldi katonai szolgálatra tervezett állomány
alkalmasságvizsgálata, illetve a külföldi szolgálatból
visszatérõk szakorvosi és pszichikai záróvizsgálata

az MH EVI-ben

21.  §

(1) Az MH EVI szak or vo si (bel gyó gyá sza ti, ideg-el me -
gyó gyá sza ti, se bé sze ti, moz gás szer vi, sze mé sze ti,
orr-fül-gé gé sze ti, fo gá sza ti, la bo ra tó ri u mi), pszi cho ló gi ai
és fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la to kat vé gez. A ka to na kül -
föl di szol gá lat ra való al kal mas sá gát elsõ fo kon az Eü PAB
ál la pít ja meg a Táb lá zat A2a–A2d ro va tai sze rint. A mi nõ -
sí tés

a) ,,Kül föl di szol gá lat ra A2/...ro vat sze rint al kal mas”,

b) ,,Kül föl di szol gá lat ra A2/...ro vat sze rint ......-ig
ideig lenesen al kal mat lan”,

c) ,,Kül föl di szol gá lat ra A2/...ro vat sze rint alkal -
matlan”

le het.

2468 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám



(2) A mi nõ sí tés ellen – az elsõ fokú mi nõ sí tés köz lé sé tõl 
szá mí tott 15 na pon be lül – a kül föl di szol gá lat tel je sí tés re
ter ve zett ka to na a 19.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
fel leb be zést nyújt hat be a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság hoz,
mely nek dön té se jog erõs.

(3) Az MH EVI-ben el vég zen dõ kül föl di szol gá lat ra
való al kal mas sá gi vizs gá lat el vég zé sé nek fel té te lei:

a) a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na
állományille té kes pa rancs no ka ál tal el ké szí tett sze mé lyi
jel lem zés, ame lyet a (4) be kez dés sze rin ti meg ke re sés hez
kell csa tol ni. Eb ben ér té kel ni kell az egyén be il lesz ke dé si,
tû rõ-, valamint pszi chi kai, fi zi kai te her bí ró ké pes sé gét;

b) a 20.  § (1) be kez dé se sze rin ti or vo si elõ szû ré sen való 
rész vé tel és annak a (2) be kez dé sé nek a), illetve b) pont ja
sze rin ti ered mé nye, ame lyet a (4) be kez dés sze rin ti meg -
ke re sés hez kell csa tol ni;

c) az MH EVI-ben vég zen dõ al kal mas sá gi vizs gá la tok
meg kez dé se elõtt be mu ta tan dó a TAJ kár tya, valamint egy
év nél nem ré geb bi mell kas rönt gen le let, az alap el lá tást
biz to sí tó egész ség ügyi szol gá lat ál tal le vett, MH EVI
Toxi kológiai Osz tá lyán el vég zett ha tó sá gi drog teszt ne ga -
tív ered mé nye, fo gá sza ti pa no rá ma rönt gen fel vé tel, nõk
ese té ben 3 hó na pon be lü li nõ gyó gyá sza ti és egy éven be -
lü li cy to ló gi ai vizs gá la ti ered mény;

d) a la bor vizs gá la tok ke re té ben el vég zen dõ a vér cso -
port meg ha tá ro zá sa, a HIV, hepa ti tis B és C ví rus és a
drog szû rés, valamint nõk ese té ben ter hes ség-vizs gá la ti
teszt.

(4) Az al kal mas sá gi vizs gá la tot a ka to na állományille té -
kes hu mán (sze mély ügyi) szer vé nek ve ze tõ je – a ter ve zett
ki uta zás elõtt leg alább há rom hó nap pal – írás ban kéri az
MH EVI AV FE ü Ig-tõl. A meg ke re sés ben kö zöl ni kell a
ka to na sze mé lyi ada ta it (név, szü le tés he lye, idõ pont ja,
any ja neve, rend fo ko za ta), a ter ve zett kül föl di szol gá lat
jel le gét a meg fe le lõ kód jel lel (pl. A2a), valamint a je len le -
gi és ter ve zett be osz tást.

(5) Az al kal mas sá gi vizs gá lat konk rét idõ pont ját a
(4) be kez dés sze rin ti meg ke re sés alap ján az Eü PAB el nö -
ke egyez te ti a vizs gá la tot kez de mé nye zõ hu mán (sze mély -
ügyi) szerv ve ze tõ jé vel.

(6) Kül föl di ka to nai szol gá la tot tel je sí tett ka to nák ha za -
té ré sü ket kö ve tõ 1 hé ten be lül szak or vo si és pszi cho ló gi ai
zá ró vizs gá la ton kö te le sek részt ven ni az MH EVI-ben. A
zá ró vizs gá la tok ke re te in be lül drog-, HIV és he pa ti tis B és
C ví rus szû ré sét és a jár vány ügyi szem pont ból ve szé lyez -
te tett te rü let re jel lem zõ mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tot is el
kell vé gez ni.

(7) A (3) be kez dés ben fel so rolt bár mely fel té tel hi á nyá -
ban az al kal mas sá gi vizs gá lat nem vé gez he tõ el, illetve a
ka to na szol gá la ti te vé keny sé gét csak a (6) be kez dés sze -
rin ti ne ga tív zá ró vizs gá la ti ered mény után kezd he ti meg.
El len ke zõ eset ben a ka to na já ró be teg- vagy kór ház i el lá tá -
sá ra kell in téz ked ni.

A külföldi katonai szolgálatra való alkalmasság
minõsítése

22.  §

(1) A kül föl di ka to nai szol gá lat ra való al kal mas ság a
szol gá lat jel le gé tõl füg gõ en el té rõ kö ve tel mé nye ket tá -
maszt az al kal mas ság mind há rom össze te võ jét il le tõ en.
En nek meg fele lõen az egész sé gi al kal mas ság a tel je sí ten -
dõ fel adat kö ve tel mény szint jei [leg szi go rúbb az a), leg -
eny hébb a d) pont]:

a) fegy ve res bé ke te rem tõ, illetve bé ke fenn tar tó vagy
kü lön le ges meg ter he lést je len tõ ka to nai szak fel adat vég re -
haj tá sa, annak idõ tar ta má tól füg get le nül a Táb lá zat A2a
ro va ta sze rint,

b) bé ke te rem tõ, illetve bé ke fenn tar tói szol gá lat törzs -
be osz tás ban vagy nem fegy ve res szol gá lat sa ját szak má já -
ban, nem ze ti, illetve NATO be osz tás el lá tá sa, [amennyi -
ben annak tar ta ma alatt nem ke rül het sor az a) pont sze rin ti 
al kal ma zás ra] annak idõ tar ta má tól füg get le nül a Táb lá zat
A2b ro va ta sze rint,

c) egy évet meg ha la dó ta nul mány (pl. ka to nai ok ta tá si
in téz mény ben) vagy ku ta tó mun ka vég zé se a Táb lá zat
A2c ro va ta sze rint,

d) egy év nél rö vi debb ide ig tar tó ta nul má nyi vagy ku -
ta tói te vé keny ség vég zé se a Táb lá zat A2d ro va ta sze rint
mi nõ sül,
de nem le het ala cso nyabb a be osz tá sá nak meg fe le lõ be so -
ro lá si szint nél.

(2) A fi zi kai al kal mas sá gi kö ve tel mény az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T4 kö ve tel mény szint 

(260 pon tos tel je sít mény),
b) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T3 kö ve tel mény szint 

(240 pon tos tel je sít mény),
c) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T2 kö ve tel mény szint 

(220 pon tos tel je sít mény),
d) pont ja sze rin ti fel adat ese té ben T1 kö ve tel mény szint 

(200 pon tos tel je sít mény).

(3) A pszi chi kai kö ve tel mény az (1) be kez dés a) és
b) pont ja sze rin ti fel ada tok ese té ben az át la gos meg ter he -
lés tõl lé nye ge sen el té rõ spe ci á lis pszi chi kai tel je sít mény
(Pk), az (1) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti fel ada tok ese -
té ben a pszi chi kai alap kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés
(Pa), illetve a be osz tá sá nak meg fe le lõ kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lés.

(4) A „Kül föl di ka to nai szol gá lat ra al kal mas” mi nõ sí tés
– a HIV vizs gá lat ki vé te lé vel – egy évig ér vé nyes, ha ez
alatt az egész sé gi ál la pot ban ér de mi vál to zás (be teg ség,
bal eset) nem kö vet ke zett be.

(5) A kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na al -
kal mas sá gá nak is mé telt vizs gá la tá ra egy éven be lül csak
ak kor kell in téz ked ni, ha az ér vé nyes mi nõ sí tés nél szi go -
rúbb kö ve tel mény szin tû kül föl di szol gá lat ra ke rül ne sor.

(6) Az elsõ fo kon – fel leb be zés hi á nyá ban – ho zott jog -
erõs „Kül föl di ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan” mi nõ sí tés
ese tén a kül föl di szol gá lat tel je sí té sé re ter ve zett ka to na al -
kal mas sá gá nak is mé telt vizs gá la ta egy éven be lül csak ak -
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kor vé gez he tõ el, ha az ér vé nyes mi nõ sí tés tõl el té rõ, eny -
hébb kö ve tel mény szin tû kül föl di szol gá lat ra ke rül ne sor.

HARMADIK RÉSZ

A HALLGATÓ ALKALMASSÁGA

VIII. Fejezet

A HALLGATÓ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁNAK
CÉLJA ÉS AZ ALKALMASSÁGI MINÕSÍTÉSEK

A hallgató alkalmassági vizsgálatának célja

23.  §

Az al kal mas sá gi vizs gá la tok cél ja:
a) a ka to nai ok ta tá si in téz mény ben tör té nõ kép zés,

illetve ta nul má nyok foly ta tá sá ra való al kal mas ság el bí rá -
lá sa a fel vé tel elõtt, valamint a kép zés so rán (az al kal mas -
ság so ron kí vü li fe lül vizs gá la ta),

b) a hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tó nak je lent ke zõ ka -
to nai pá lyá ra való al kal mas sá gá nak el bí rá lá sa,

c) a hall ga tó nak a kép zés idõ sza ká ban be kö vet ke zett
be teg sé ge, bal ese te ese tén a ki kép zé si (szol gá la ti) kö tel -
mek kel való össze füg gés vé le mé nye zé se, és

d) a kép zés foly ta tá sá ra való ké pes ség át me ne ti meg -
szû né se vagy kor lá to zott sá ga ese tén a kép zés aló li idõ le -
ges fel men tés en ge dé lye zé se.

A hallgató alkalmasságának elbírálása, az alkalmassági
minõsítések

24.  §

(1) A ka to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zõk egész -
sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ságvizs gá la tá ra – a ka -
to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ki vé te lé vel – csak az ok ta tá -
si in téz mény szak mai fel vé te li kö ve tel mé nye i nek tel je sí té -
sét köve tõen ke rül het sor.

(2) A hall ga tók ka to nai pá lyá ra való al kal mas sá gát hi -
va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te lük elõtt is mé -
tel ten el kell bí rál ni.

(3) A hall ga tó ese té ben al kal maz ha tó al kal mas sá gi mi -
nõ sí té sek és nyom ta tott nagy be tû vel tör té nõ je lö lé sük a
kö vet ke zõk:

a) ,,A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a kar/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -
tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak al kal mas” (,,A”);

b) ,,A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a kar/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -
tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak ...-ig ide ig le ne sen al kal -
mat lan” (,,I”);

c) ,,A ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a kar/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -
tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak al kal mat lan” (,,E”).

(4) Az al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nye mind az
egyes al kal mas sá gok, mind az össze sí tett al kal mas ság te -
kin te té ben csak „Al kal mas” vagy „Al kal mat lan”, il le tõ leg
„Ide ig le ne sen al kal mat lan” le het. „Kor lá to zás sal al kal -
mas” mi nõ sí tés nem al kal maz ha tó.

(5) Az al kal mas ság össze ge zett el bí rá lá sa kor „Al kal -
mat lan”-nak kell mi nõ sí te ni azt, aki az ál la pot mu ta tók (az
egyes rész al kal mas sá gok) bár me lyi ké re „Al kal mat lan”
mi nõ sí tést ka pott.

(6) „Ide ig le ne sen al kal mat lan” mi nõ sí tés csak az elsõ
vizs gá lat kor – leg fel jebb egy év idõ tar tam ra – ad ha tó, a
meg ha tá ro zott idõ el tel té vel az is mé telt vizs gá la ton az al -
kal mas sá got vég le ge sen el kell bí rál ni.

(7) A (3) be kez dés sze rin ti mi nõ sí tés ellen 15 na pon be -
lül fel leb be zés nek van he lye. A fel leb be zést az elsõ fo kon
mi nõ sí tõ bi zott ság nál kell be nyúj ta ni, me lyet a Má sod fo kú 
FÜV Bi zott ság bí rál el, dön té se jog erõs.

(8) Az MH EVI az egész sé gi, a pszi cho ló gi ai és a fi zi kai 
al kal mas sá gi vizs gá la to kat a ka to nai ok ta tá si in téz mény
meg ke re sé sé re – elõ ze tesen egyez te tett prog ram sze rint –
vég zi.

(9) Az „a ... (ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se) ... ka -
rán/sza kán (a kar/szak meg ne ve zé se) ta nul má nyok foly ta -
tá sá ra/hon véd sé gi ösz tön dí jas nak al kal mat lan” (,,E”) mi -
nõ sí tés a ka to nai ok ta tá si in téz mény hall ga tói, illetve ösz -
tön dí jas hall ga tói ál lo mány ba tör té nõ fel vé telt, valamint a
hon véd tiszt-, illetve tiszt he lyet tes-kép zés ben a ta nul má -
nyok foly ta tá sát ki zár ja.

(10) A hall ga tók al kal mas sá gi vizs gá la ta so rán a
II–IV. fe je zet, valamint a VI. fe je zet 18.  §-ának (1)–(6) be -
kez dé sét és 19.  §-át a har ma dik rész ben fog lalt el té ré sek -
kel meg fele lõen al kal maz ni kell.

IX. Fejezet

A HALLGATÓ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA,
FELÜLVIZSGÁLATA

Az egészségi alkalmasság vizsgálata

25.  §

A hall ga tó egész sé gi al kal mas sá gát a fel vé tel, illetve a
hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szonyt lét re ho zó
szer zõ dés kö tés elõtt a Táb lá zat A2a ro va ta sze rint, a hi va -
tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le elõtt az A2a és
az A3, illetve az A5 ro va ta sze rint kell el bí rál ni at tól füg -
gõ en, hogy a hi va tá sos szol gá lat mely fegy ver ne mi szak ra
vo nat ko zik.
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A pszichikai alkalmasság vizsgálata

26.  §

(1) A pszi chi kai al kal mas ság meg ál la pí tá sá hoz meg ha -
tá ro zott men tá lis és egyéb tesz te ket, mû sze res pszi cho-fi -
zi o ló gi ai vizs gá la to kat és cél zott be szél ge tést (exp lo rá ció)
kell foly tat ni, ame lyek kel az al kal mas sá gi cél nak meg fe le -
lõ mély sé gig fel kell tár ni:

a) a ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény be je lent ke -
zõ ese té ben:

aa) az ér tel mi ké pes sé gek fej lett sé gi szint jét,
ab) az ál ta lá nos és mû sza ki in tel li gen ci át,
ac) a ta nu lá si ké pes sé get, a szel lem i ter hel he tõ sé get,
ad) a kog ni tív össze te võk kva li tá sát,
ae) az ér zel mi és az aka ra ti élet jel lem zõ it,
af) a mo ti vá ci ós hát te ret,
ag) a szo ci o bi li tást, a kö zös ség hez való af fi ni tást,
ah) a csa lá di hát tér jel lem zõ it;
b) a ka to nai fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény be, il le tõ leg

hon véd sé gi ösz tön díj ra pá lyá zó ese té ben:
ba) az ér tel mi ké pes sé gek fej lett sé gi szint jét, spe ci á lis

adott sá go kat,
bb) az ál ta lá nos és mû sza ki in tel li gen ci át,
bc) a gon dol ko dás struk tú rá ját, ru gal mas sá gát, kre a ti -

vi tá sát,
bd) a be széd- és ki fe je zõ ké pes sé get,
be) az ér zel mi és aka ra ti élet kva li tá sát,
bf) a kont roll funk ci ó kat,
bg) a pszi cho-mo to ros tem pót és a moz gás ko or di ná ci ót,
bh) az ön is me ret, az én kép fej lett sé gét,
bi) a ka to nai pá lya irán ti mo ti vá ci ót, be ál lí tott sá got,
bj) a szer ve zé si, dön té si, ve ze tõi ké pes sé get.

(2) A pszi cho ló gus a vizs gá la ti ered mé nyek és az exp lo -
rá ció alap ján, a PAV la pon fel jegy zést ké szít, amely nek
tar tal maz nia kell a vizs gált sze mély ér tel mi ké pes sé gé nek,
sze mé lyi sé gé nek, mo ti vá ci ós bá zi sá nak jel lem zõ it, illetve
ezek alap ján vé le mé nyét a vizs gált sze mély pszi chi kai al -
kal mas sá gá ról.

A fizikai alkalmasság vizsgálata

27.  §

(1) A fi zi kai al kal mas ság meg íté lé se a fi zi kai erõn lét és
a fi zi kai ál ló ké pes ség vizs gá la tá val tör té nik.

(2) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény be je lent ke zõ fi zi -
kai al kal mas sá gát a T3 szint nek, a ka to nai kö zép fo kú ok ta -
tá si in téz mény be je lent ke zõ ese té ben a T4 szint nek meg -
fele lõen az egész sé gi és a pszi chi kai al kal mas sá gi vizs gá -
la to kat köve tõen kell el bí rál ni.

(3) A ka to nai ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók fi zi kai ál la pot fel mé ré sét éven te a
T4 szint nek meg fele lõen az ok ta tá si in téz mény vég zi.

(4) A nem ka to nai ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló, hon -
véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tók fi zi kai al kal mas sá gát az ösz -

tön díj-szer zõ dés meg kö té se, valamint hi va tá sos vagy szer -
zõ dé ses ál lo mány ba vé te le elõtt az MH EVI FAB bí rál -
ja el.

(5) A ka to nai fel sõ- és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény be
je lent ke zõ, illetve ott ta nul má nyo kat foly ta tó, valamint a
hon véd sé gi ösz tön dí jas és az ösz tön díj ra pá lyá zó fi zi kai
al kal mas sá gát a 6. mel lék let ben fog lalt fi zi kai al kal mas sá -
gi kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint kell
el bí rál ni. A fel so rol tak kö zül a 18 év alat ti ak ese té ben a
jel zett kö ve tel mé nye ket az élet kor nak meg fele lõen mó do -
sí ta ni (csök ken te ni) kell.

A felülvizsgálat és a felmentés

28.  §

(1) A hall ga tó al kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la tát kez de -
mé nyez he ti:

a) a hall ga tó, illetve ha kis ko rú, szü lei (gyám ja),
valamint

b) a ka to nai ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je és or vo sa.

(2) A ka to nai ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tó és a hon véd sé gi ösz tön dí jas al kal mas sá -
gá nak fe lül vizs gá la tát a Ne gye dik rész X. fe je ze té ben és a
XI. fe je ze té nek 40–43. és 45.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek 
sze rint – a 23–24.  § egyes (vo nat ko zó) ren del ke zé se i re fi -
gye lem mel – kell vé gez ni, al kal ma zá sa kor a ka to na alatt
hall ga tót kell ér te ni.

(3) A ka to nai ok ta tá si in téz mény hall ga tó já nak a ta nul -
má nyi mun ká ban (elõ adá sok, gya kor la tok) való rész vé tel
aló li fel men té sé re – egész sé gi ok ból – az adott ok ta tá si in -
téz mény erre vo nat ko zó ren del ke zé sei az irány adók.

(4) A ka to nai ok ta tá si in téz mény hall ga tó já nak – egész -
sé gi ok ból – egyes gya kor la ti fog lal ko zá sok alól csak
olyan fel men tés és csak olyan idõ tar tam ban ad ha tó, amely
ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét nem
be fo lyá sol ja. El len ke zõ eset ben az egész sé gi al kal mas ság
fe lül vizs gá la tá ra kell in téz ked ni.

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ALKALMASSÁG FELÜLVIZSGÁLATA

X. Fejezet

A FELÜLVIZSGÁLAT KEZDEMÉNYEZÉSE
ÉS OKMÁNYAI

Az alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezése

29.  §

(1) Ha a ka to na egész sé gi ál la po ta (be teg ség, mû tét, bal -
eset kö vet kez té ben) olyan mér ték ben vál to zott, hogy az
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nem fe le l meg a szá má ra elõ írt egész sé gi al kal mas sá gi kö -
ve tel mé nyek nek, al kal mas sá gá nak a fe lül vizs gá la tát kell
kez de mé nyez ni.

(2) Az al kal mas ság fe lül vizs gá la tát kez de mé nyez he ti:
a) a ka to na,
b) a ka to nai szer ve zet alap el lá tást vég zõ or vo sa,
c) az állományille té kes pa rancs nok,
d) a hon véd kór ház osz tály ve ze tõ fõ or vo sa,
e) a hon véd sé gi szak ren de lés or vo sa,
f) az Eü PAB,
g) az el sõ fo kú ROB, valamint
h) a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke.

(3) A fe lül vizs gá lat kez de mé nye zé sét a ka to na, illetve a
ka to nai szer ve zet alap el lá tást vég zõ or vo sa kö te les je len -
te ni az állományille té kes pa rancs nok nak. A fe lül vizs gá lat
le foly ta tá sá hoz az állományille té kes pa rancs nok vé le mé -
nye is szük sé ges.

(4) A (2) be kez dés a), b), c), f), g) és h) pont ja i ban fog -
lal tak a fe lül vizs gá lat ról  szóló ké rel met az utalt ság sze rint
ille té kes hon véd kór ház El sõ fo kú FÜV Bi zott ság el nö ké -
nek kül dik meg, aki az ille té kes szak ren de lés, illetve kór -
ház i osz tály felé in téz ke dik a FÜV el já rás le foly ta tá sá ra.

Az alkalmasság felülvizsgálatának okmányai
és a jogorvoslat rendje

30.  §

(1) A fe lül vizs gá lat so rán az al kal mas ság el bí rá lá sá hoz
a kö vet ke zõ ok má nyok szük sé ge sek:

a) egész ség ügyi könyv,
b) kór tör té ne ti lap (já ró be teg nél am bu láns do ku men tá -

ció),
c) alap el lá tó or vo si vé le mény,
d) pa rancs no ki vé le mény,
e) fe lül vizs gá la ti táb lá zat (a továb biak ban: FÜV táb lá -

zat) há rom pél dány ban,
f) or vos szak ér tõi vé le mény a mun ka ké pes ség-csök ke -

nés mér té ké rõl.

(2) Az (1) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti vé le mény be -
szer zé sé tõl a fe lül vizs gá la tot elõ ké szí tõ fõ or vos el te kint -
het, ha az egész sé gi ál la pot e nél kül is egy ér tel mû en meg -
ítél he tõ.

(3) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ok má nyo kon kí vül
szük ség ese tén a kö vet ke zõ ok má nyo kat is el kell készí -
teni:

a) ,,Adat lap a szol gá la ti be teg ség rõl” há rom pél dány -
ban, ha szol gá la ti ere de tû be teg sé get is vé le mé nyez ni kell
(a 11. mel lék let sze rin ti for má ban), ha erre sor ke rült,

b) a meg is mé telt ki vizs gá lás ered mé nyét,
c) a má sod fo kú mi nõ sí tést (az elsõ fokú mi nõ sí tés sel

azo nos pél dány ban), ha arra az elsõ fokú mi nõ sí tést tar tal -
ma zó FÜV táb lá zat ki vo na tá nak az ille té kes szer ve ze tek -
hez tör tént to váb bí tá sa után ke rült sor.

(4) Az elsõ fo kon el já ró FÜV Bi zott ság dön té se ellen a
vizs gált sze mély mi nõ sí tés köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül fel leb be zés sel él het, amit a mi nõ sí tést meg ho zó FÜV 
Bi zott ság hoz kell írás ban be nyúj ta ni.

(5) A FÜV Bi zott ság al kal mas sá gi mi nõ sí tõ ha tá ro za tát, 
valamint a fel leb be zés le he tõ sé gét a ka to ná val is mer tet ni
kell. A mi nõ sí tést, a fel leb be zés le he tõ sé gét és az egyes
szol gá la ti fel ada tok aló li fel men tést a ka to na egész ség ügyi 
köny vé ben fel kell tün tet ni és az egész ség ügyi köny vet a
ka to ná nak át kell adni. A mi nõ sí tést a kór tör té ne ti la pon is
fel kell tün tet ni, me lyet a bi zott ság el nö ke ír alá és sze mé -
lyi or vo si bé lyeg zõ jé vel lát el. A kór tör té ne ti la pot a FÜV
táb lá zat egy ere de ti pél dá nyá val együtt a fe lül vizs gá lat
elõ ké szí té sét vég zõ kór ház i osz tály nak vagy szak ren de lõ -
nek kell meg õr zés re át ad ni.

(6) A FÜV táb lá zat egy ere de ti pél dá nyát mel lék le te i vel 
együtt a jog erõs dön tést hozó FÜV Bi zott ság irat tá rá ban,
egy má so la ti pél dá nyát az MH EVI ar chí vu má ban kell el -
he lyez ni, és 30 évig meg õriz ni. A ka to na állományille té -
kes ka to nai szer ve ze te pa rancs no ká nak és (,,al kal mat lan”
mi nõ sí tés ese tén) a HM Pénz ügyi Szá mí tó és Nyug díj meg -
ál la pí tó Igaz ga tó sá gá nak csak a FÜV táb lá zat ha tá ro za ti
ré szét (Ki vo na ta FÜV táb lá zat ból) kell meg kül de ni, amely 
kór is mét és in dok lást nem tar tal maz hat.

(7) A FÜV táb lá za tot „Or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett”
jel zés sel kell el lát ni, ar ról má so la tot az érin tett ka to na ké -
rel mé re, vagy tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyek és
szer vek ré szé re le het ki ad ni. Má so la tot csak a jog erõs dön -
tést hozó FÜV Bi zott ság ké szít het.

A parancsnoki és az orvosi vélemény

31.  §

(1) A fe lül vizs gá lat hoz is mer ni kell a ka to na élet- és
mun ka kö rül mé nye it, a be osz tá sá val együtt járó fi zi kai és
pszi chi kai ter he lé se ket, to váb bá a ka to na ko ráb bi tel je sí tõ -
ké pes sé gé hez vi szo nyí tott és a köz vet len kör nye zet ál tal
ta pasz tal ha tó vál to zá so kat.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak meg íté lé sé hez be kell
sze rez ni az állományille té kes pa rancs nok és az alap el lá tást 
vég zõ or vos vé le mé nyét is.

(3) A pa rancs no ki vé le mény tar tal maz za a ka to na

a) be osz tá sá val együtt járó fi zi kai és pszi chi kai meg ter -
he lés le írá sát,

b) ál tal el lá tott szol gá lat so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá -
nak – az ab ban be kö vet ke zett vál to zá sok be mu ta tá sá val
való – jel lem zé sét,

c) ál tal a vé le mé nye zés évé ben és az azt meg elõ zõ 2 év -
ben ki vett ren des sza bad ság idõ tar ta mát,

d) be szá mít ha tó szol gá la ti ide jét, valamint azt, hogy
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e) je len le gi be osz tá sá ban meg fe lel-e, vagy a be osz tás
vál toz ta tá sa ja va solt,

f) más be osz tás ban van-e le he tõ ség az adott ka to nai
szer ve zet nél a szol gá lat tel je sí té sé re.

(4) Ha a fe lül vizs gá la tot a ka to nai szer ve zet or vo sa kez -
de mé nye zi, a be teg ál la po tá ról, szol gá la ti kö rül mé nye i rõl
és az or vo si szem pont ból ér té kel he tõ rend el le nes ség rõl or -
vo si vé le ményt ké szít, ame lyet két pél dány ban meg küld a
ki vizs gá lást vég zõ kór ház (ren de lõ in té zet), osz tály- (szak -
ren de lés) ve ze tõ fõ or vo sá nak.

(5) Ha a bal eset (be teg ség) szol gá la ti kö tel mek kel
össze füg gõ vagy szol gá la ti ere de tû, az alap el lá tást vég zõ
or vo si vé le mény ben – az Am bu láns Nap ló ban fel jegy zett
ada tok alap ján – kö zöl ni kell a bal eset (be teg ség) be kö vet -
ke zé sé nek ide jét, he lyét és kö rül mé nye it, to váb bá a ka to -
nai szol gá lat tal való össze füg gés re vo nat ko zó meg ál la pí -
tá so kat. A vé le mény nem he lyet te sí ti a kü lön ren del ke zé -
sek sze rint elõ írt egyéb ok má nyo lá si kö te le zett sé gek tel je -
sí té sét (pl. a bal ese ti jegy zõ könyv fel vé te lét).

(6) Ha a fe lül vizs gá lat kór ház i ke ze lés so rán vá lik szük -
sé ges sé, a pa rancs no ki vé le ményt a fe lül vizs gá la tot elõ ké -
szí tõ fõ or vos szer zi be az állományille té kes pa rancs nok tól, 
aki a vé le ményt a ké re lem vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be -
lül meg kül di.

(7) Ha a fe lül vizs gá la tot a hon véd kór ház vagy a szak -
ren de lõ fõ or vo sa kez de mé nye zi, ké ré sé re a ka to nai szer -
ve zet or vo sa hi va ta los meg ke re sés alap ján a be teg rõl ren -
del ke zé sé re álló or vo si ada to kat – vé le mé nyé vel együtt –
a ké re lem vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül meg kül di.

A felülvizsgálathoz szükséges orvosi vizsgálatok

32.  §

(1) Az al kal mas ság fe lül vizs gá la tá hoz szük sé ges kór -
ház i (ren de lõ in té ze ti) ki vizs gá lást a hon véd kór ház-ren de -
lõ in té zet, il le tõ leg a fel adat el lá tá sá ra ki je lölt más gyógy -
in té zet vég zi.

(2) Az al kal mas sá gi fe lül vizs gá lat ra ren delt ka to na a fe -
lül vizs gá ló bi zott ság elõtt sze mé lye sen kö te les meg je len -
ni. A sze mé lyes meg je le nés tõl el kell te kin te ni, ha

a) a fe lül vizs gá la ta ide jén já ró kép te len, il le tõ leg egész -
sé gi ál la po ta sú lyos, és utaz ta tá sa ese tén egész sé gi ál la po -
tá ban rom lás kö vet kez ne be,

b) a bün te tõ el já rás so rán el ren delt olyan kény szer in téz -
ke dés ha tá lya alatt áll, amely aka dá lyoz za sze mé lyes meg -
je le né sét.

33.  §

(1) A FÜV Bi zott ság a ren del ke zés re álló fe lül vizs gá la ti 
ok má nyok ada tai alap ján bí rál ja el a ka to na egész sé gi al -

kal mas sá gát, amennyi ben a sze mé lyes meg je le né sé tõl a
32.  § (2) be kez dé se alap ján el kell te kin te ni. A FÜV Bi -
zott ság dön té sé rõl és a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl a FÜV
Bi zott ság el nö ke a ka to nát (jogi kép vi se lõ jét) írás ban ér te -
sí ti.

(2) Ha a fe lül vizs gá lan dó ka to na ko ráb ban nem ré sze -
sült kór ház i ke ze lés ben, a fe lül vizs gá lat elõ ké szí té sé ért fe -
le lõs fõ or vost az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke je lö li ki.
Ha ko ráb ban már a kór ház ban ke ze lés ben ré sze sült és al -
kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la ta annak a be teg ség nek kö -
vet kez té ben vá lik in do kolt tá, amely  miatt ke zel ték, a fe lül -
vizs gá la tot a ki vizs gá lást, il le tõ leg ke ze lést vég zõ osz tály
(szak ren de lés) ké szí ti elõ. Több szak or vo si pro fil ba tar to -
zó el vál to zás ese tén – ha a ve ze tõ kór is me nem tisz tá zott –
a leg sú lyo sabb pa na szok sze rint ille té kes osz tály fõ or vo sát 
kell ki je löl ni a fe lül vizs gá lat elõ ké szí té sé re.

(3) A ka to ná nak a Fe lül vizs gá ló Bi zott ság elé ál lí tá sá ra
a (2) be kez dés sze rint ki je lölt fõ or vos in téz ke dik.

(4) A ki vizs gá lást a ren del ke zés re álló leg kor sze rûbb
di ag nosz ti kai el já rá sok kal kell vé gez ni, ame lyek a be teg -
ség, il le tõ leg a kó ros ál la pot tény le ges fenn ál lá sát és ter -
mé sze tét az or vos tu do mány min den ko ri kö ve tel mé nyei
sze rint iga zol ják, vagy ki zár ják. A ki vizs gá lás ered mé nyét
a ka to na kór lap já ban tel jes rész le tes ség gel, a FÜV táb lá -
zat ban olyan mér ték ben kell fel je gyez ni, hogy a dön tés
alap ját ké pe zõ kór ál la pot vagy be teg ség szak mai szem -
pont ból ér té kel he tõ le gyen.

(5) A fe lül vizs gá lat elõ ké szí té sé ért fe le lõs kór ház i (ren -
de lõ in té ze ti) fõ or vos biz to sít ja, hogy a be teg ki vizs gá lá sa
so rán az elõ írt és az ál ta la szük sé ges nek tar tott vizs gá la -
tok, szak kon zí li u mok meg tör tén je nek és azok ered mé nyét
a kór tör té ne ti ira tok ban hi te le sen rög zít sék. Ezek el vég zé -
sé rõl kö te les meg gyõ zõd ni és az ész lelt hi á nyos sá gok pót -
lá sá ra in téz ked ni.

(6) Az al kal mas ság el bí rá lá sa szem pont já ból alap ve tõ
kór el vál to zá sok ról az el já rást elõ ké szí tõ (ja vas lat te võ) fõ -
or vos nak sze mé lyes vizs gá lat tal is meg kell gyõ zõd nie. A
vizs gá lat alap ján tesz ja vas la tot az El sõ fo kú FÜV Bi zott -
ság nak a ka to na mi nõ sí té sé re.

(7) A pol gá ri gyógy in té zet ben ke zelt ka to nát – ha az al -
kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la ta in do kolt – a gyógy in té zet -
bõl való ki bo csá tá sa után, az alap el lá tást vég zõ or vos kez -
de mé nye zé sé re az utalt ság sze rint ille té kes hon véd kór ház
fe lül vizs gá ló bi zott sá ga elé kell ál lí ta ni.

(8) A Má sod fo kú és a Köz pon ti Egész ség ügyi Fe lül -
vizs gá ló Bi zott ság (a továb biak ban: Köz pon ti FÜV Bi -
zott ság) el nö ke szük ség ese tén újabb ki vizs gá lás el vég zé -
sé re bár me lyik – az el sõ fo kú el já rás ban részt nem vett –
hon véd kór ház szak ma i lag ille té kes osz tá lyát ki je löl he ti.

(9) Fel leb be zés ese tén, a má sod fo kon el já ró FÜV Bi -
zott ság a ka to nát a FÜV Bi zott ság elé az állományille té kes 
pa rancs nok út ján ren de li. Ha a ka to na az elsõ fo kon ho zott
al kal mas sá gi dön tést meg fel leb be zi, és az ezzel össze füg -
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gés ben a FÜV Bi zott ság ál tal el ren delt te en dõk nek (pl. ki -
egé szí tõ szak vizs gá la tok) a szá má ra meg adott idõn be lül
meg fe le lõ in dok (pl. já ró kép te len sé get oko zó be teg ség,
bal eset) nél kül nem tesz ele get, illetve a fel leb be zést el bí -
rá ló FÜV Bi zott ság elõtt a meg adott idõ pont ban nem je le -
nik meg, a má sod fo kon el já ró bi zott ság a ren del ke zé sé re
álló ada tok alap ján dönt.

XI. Fejezet

A FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE
HATÁS- ÉS JOGKÖRE, VALAMINT MÛKÖDÉSI

SZABÁLYAIK

Az Elsõfokú FÜV Bizottság összetétele

34.  §

(1) A há rom tag ból álló El sõ fo kú FÜV Bi zott sá go kat a
hon véd kór há zak ban kell mû köd tet ni. A bi zott ság el nö ki
te en dõ it a hon véd kór ház pa rancs no ka/fõ igaz ga tó ja ál tal
meg bí zott fõ or vos lát ja el.

(2) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság tag ja ként a fe lül vizs gá -
lat ra ke rü lõ ka to na kór ház i, illetve ren de lõ in té ze ti ke ze lõ
or vo sa és a ki vizs gá lá sát irá nyí tó kór ház i osz tály ve ze tõ fõ -
or vos, illetve ha az osz tály ve ze tõ fõ or vos egy út tal az MH
fõ szak or vo sa is, ak kor az osz tály ve ze tõ fõ or vos he lyet te se 
vesz részt a bi zott ság mun ká já ban.

(3) A bi zott ság ren del te tés sze rin ti mû kö dé sé nek meg -
szer ve zé se és mû köd te té se a bi zott ság el nö ké nek a fel ada -
ta. Fel adat kör ében kö te les gon dos kod ni a bi zott ság hoz
utal tak ren del ke zé sek sze rin ti ki vizs gál ta tá sá ról, a fe lül -
vizs gá la ti el já rás ok má nya i nak elõ írások sze rin ti el ké szít -
te té sé rõl, a be szá mo lá si rend szer ben elõ írt adat szol gál ta -
tás ha tár idõ re tör té nõ tel je sí té sé rõl.

Az Elsõfokú FÜV Bizottság hatás- és jogköre

35.  §

(1) A hon véd kór há zak ban mû kö dõ El sõ fo kú FÜV Bi -
zott ság a ka to na egész sé gi al kal mas sá gá ról, valamint a
szol gá lat ké pes sé gé rõl a kö vet ke zõ dön té se ket hoz hat ja:

a) ,,Ka to nai szol gá lat ra al kal mas” (,,A”),
b) ,,Ka to nai szol gá lat ra kor lá to zás sal al kal mas” (,,K”),
c) ,,Je len le gi be osz tá sá ban al kal mat lan”,
d) leg fel jebb 90 nap tá ri na pig tar tó „egész ség ügyi sza -

bad ság” en ge dé lye zé se,
e) ,,rész le ges szol gá lat men tes ség” en ge dé lye zé se (az

egyes szol gá la ti fel ada tok aló li fel men tés az al kal mas ság
meg vál toz ta tá sa nél kül, leg fel jebb 180 nap tá ri na pig),

f) a „szol gá lat tel je sí té si idõ csök ken té se” napi 4 vagy
6 óra idõ tar tam ra, leg fel jebb 120 nap tá ri na pig.

(2) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság „Ka to nai szol gá lat ra al -
kal mat lan” mi nõ sí tést nem hoz hat. Ha ez a mi nõ sí tés in do -
kolt, ak kor a bi zott ság el nö ke az ira to kat ha la dék ta la nul a
Má sod fo kú FÜV Bi zott ság hoz to váb bít ja. Ugyan így jár el
az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zés
ese tén is.

(3) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság or vos-szak mai fel ügye -
le tét az MH EVI Fe lül vizs gá ló Osz tály (a továb biak ban:
FÜV osz tály) osz tály ve ze tõ fõ or vo sa lát ja el.

A Másodfokú FÜV Bizottság összetétele

36.  §

(1) A há rom ta gú Má sod fo kú FÜV Bi zott ság az
MH EVI-ben mû kö dik. A bi zott ság el nö ki te en dõ it a FÜV
osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sa, tá vol lé té ben he lyet te se
lát ja el.

(2) A bi zott ság tag ja i ként a FÜV osz tály ál lo má nyá ba
tar to zó szak fõ or vo sok vesz nek részt a dön té sek meg ho za -
ta lá ban. Ha a bi zott ság olyan eset ben jár el, ami kor a pszi -
chi kai, illetve a fi zi kai al kal mas sá got kell el bí rál ni, a bi -
zott ság tag ja ként a má sod fo kú dön tés meg ho za ta lá ban az
MH EVI FÜV osz tály fõ pszi cho ló gu sa, illetve a FAVO
osz tály ve ze tõ fõ or vo sa is részt vesz.

(3) A bi zott ság ren del te tés sze rin ti mû kö dé sé nek meg -
szer ve zé se, irá nyí tá sa a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö -
ké nek a fel ada ta.

(4) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság or vos-szak mai fel -
ügye le tét a Köz pon ti FÜV Bi zott ság el nö ke (az MH fõ bel -
gyó gyász, MH fõ se bész és MH ideg-el me fõ szak or vos
köz re mû kö dé sé vel) lát ja el.

A Másodfokú FÜV Bizottság hatás- és jogköre

37.  §

(1) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság elsõ fo kon jár el az
Elsõ fokú FÜV Bi zott ság „Ka to nai szol gá lat ra al kal mat -
lan” mi nõ sí té si ja vas la ta ese tén, má sod fo kon jár el a fel -
leb be zés  miatt hoz zá utalt ügyek ben. A bi zott ság másod -
fokon ho zott dön té se ellen to váb bi fel leb be zés nek nincs
he lye.

(2) Dön té sé ben va la mennyi al kal mas sá gi fo ko za tot,
bár mely kor lá to zást és fel men tést al kal maz hat. Az elsõ
fokú mi nõ sí tést meg vál toz tat hat ja, il le tõ leg újabb ki vizs -
gá lást, vagy a ki vizs gá lás ki egé szí té sét ren del he ti el.

(3) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság jo go sult:
a) 180 nap tá ri na pig az en ge dé lye zett egész ség ügyi

sza bad sá got meg hosszab bí ta ni,
b) 365 nap tá ri idõ tar tam ban en ge dé lyez ni a rész le ges

szol gá lat men tes sé get,
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c) 180 nap nap tá ri idõ tar ta mig en ge dé lyez ni a csök ken -
tett szol gá la ti idõt napi 6, illetve 4 órá ra.

(4) A bi zott ság elsõ fokú ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést
és az ügy ira ta it a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke ha la -
dék ta la nul a Köz pon ti FÜV Bi zott ság hoz to váb bít ja.

A Központi FÜV Bizottság összetétele, hatás- és jogköre

38.  §

(1) A há rom ta gú Köz pon ti FÜV Bi zott ság el nö ki te en -
dõ it az MH EVI fõ igaz ga tó ja, tá vol lé té ben az MH EVI
AV FE ü Ig. lát ja el. A bi zott ság tag ja ként az MH EVI
 AVFEüIg. és az MH azon fõ szak or vo sa vesz részt a dön -
tés ho za tal ban, aki nek az el bí rá lan dó eset a szak mai pro fil -
já ba tar to zik. Az MH fõ szak or vos aka dá lyoz ta tá sa ese tén
a Köz pon ti FÜV Bi zott ság el nö ke a Má sod fo kú FÜV
 Bizottságnak azt a szak fõ or vo sát von ja be, aki az el sõ fo kú
dön tés meg ho za ta lá ban nem vett részt.

(2) A Köz pon ti FÜV Bi zott ság bí rál ja el a Má sod fo kú
FÜV Bi zott ság elsõ fo kon ho zott ha tá ro za ta el le ni fel leb -
be zé se ket. Va la mennyi al kal mas sá gi fo ko za tot, bár mely
kor lá to zást és fel men tést meg ál la pít hat. Ha tá ro za ta ellen
to váb bi fel leb be zés nek nincs he lye.

(3) A Köz pon ti FÜV Bi zott ság jo go sult:
a) 180 na pon túl, leg fel jebb 365 nap tá ri nap idõ tar ta -

mig egész ség ügyi sza bad sá got,
b) 365 nap tá ri nap idõ tar tam ban a napi szol gá lat tel je sí -

tés ide jé nek 6, il le tõ leg 4 órá ra tör té nõ csök ken té sét en ge -
dé lyez ni.

A felülvizsgáló bizottságok eljárása

39.  §

(1) A fe lül vizs gá ló bi zott sá gok ülé se i ket szük ség sze -
rint, illetve – az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság ki vé te lé vel – az
MH EVI fõ igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal
tart ják.

(2) A ka to nát a bi zott ság szak mai szem pont ból ille té kes
tag ja meg vizs gál ja, a vizs gá lat ered mé nyét össze ve ti a
FÜV táb lá zat ban sze rep lõ vizs gá la ti ered mé nyek kel, majd 
a bi zott ság ré szé re tá jé koz ta tást ad a ki vizs gá lás ered mé -
nyé rõl és ja vas la tot tesz a vizs gált ka to na egész sé gi al kal -
mas sá gi fo ká ra, egész ség ká ro so dá sá nak a szol gá la ti kö tel -
mek kel való össze füg gé sé re, valamint az egyéb kér dé sek -
re (pl. egész ség ügyi sza bad ság meg hosszab bí tá sa).

(3) A bi zott ság szó több ség gel ha tá roz. A bi zott ság tag -
ja, ha a ha tá ro zat tal nem ért egyet, kü lön vé le ményt nyújt -
hat be írás ban. Ezt az el nök a FÜV táb lá zat kór ház i és irat -
tá ri pél dá nyá hoz csa tol ja.

(4) A Fe lül vizs gá ló Bi zott ság a ha tá ro za tát a FÜV táb lá -
za ton adja ki, amely tar tal maz za:

a) az egész sé gi al kal mas ság fo ko za tát, a szük sé ges
kor lá to zá sok, fel men té sek fel so ro lá sát,

b) a be teg ség (sé rü lés) hon vé del mi kö te le zett ség gel,
ille tõleg ka to nai kö tel mek kel való össze füg gé sé vel kap -
cso la tos vé le ményt,

c) a gép jár mû ve ze tõi egész sé gi al kal mas ság fe lül vizs -
gá la tá nak szük ség sze rin ti kez de mé nye zé sét,

d) az egyen ru ha vi se lé sé nek egész sé gi szem pont ból
való el len ja val la tát.

(5) A FÜV táb lá za tot a bi zott ság tag jai alá ír ják, és sze -
mé lyi (or vo si) bé lyeg zõ jük kel hi te le sí tik.

(6) Al kal mat lan ság meg ál la pí tá sa ese tén a bi zott ság a
sze mély ügyi el já rás (nyug ál lo mány ba, il le tõ leg tar ta lé kos
ál lo mány ba he lye zés) kez de té ig a ka to ná nak egész ség ügyi 
szol gá lat men tes sé get en ge dé lyez a Hjt. 77.  § (1) be kezdés
f) pont já ra te kin tet tel szük ség ese tén az zal, hogy a szol gá -
la ti kö tel me i nek át adás-át vé te lé re igény be ve he tõ.

(7) Ha az egész sé gi al kal mas sá gi fe lül vizs gá lat so rán
úgy dönt a bi zott ság, hogy más al kal mas sá gi fo ko zat meg -
ál la pí tá sa vagy a fel men té sek bõ ví té se nem in do kolt, er rõl
a bi zott ság el nö ke az egész ség ügyi könyv be tör té nõ be -
jegy zés sel tá jé koz tat ja a ka to nát, a ke ze lõ or vost és az
állományille té kes pa rancs no kot. Ilyen eset ben FÜV táb lá -
za tot nem kell ké szí te ni.

(8) A bi zott ság dön té sét és a fel leb be zés le he tõ sé gét a
ka to ná val írás ban kell kö zöl ni. A mi nõ sí tést és a szük sé ges 
fel men tést (egész ség ügyi sza bad ság stb.) be kell ve zet ni a
ka to na egész ség ügyi köny vé be.

A betegség (sérülés) katonai kötelmekkel való
összefüggésének véleményezése

40.  §

(1) A fe lül vizs gá lat so rán, vagy kü lön meg ke re sés re az
egész sé gi ál la pot ká ro so dá sa ese tén a Má sod fo kú FÜV Bi -
zott ság vé le mé nye zi, hogy az egész ség ká ro so dás össze -
füg gés ben le het-e a ka to nai szol gá la ti kö te le zett ség tel je sí -
té sé vel, és az egész ség ká ro so dás kö vet kez mé nye ként szö -
võd mény vagy szer vi el vál to zás, il le tõ leg mû kö dé si za var
kö vet ke zett be. E vé le ményt a ka to na be teg ség  miatt be kö -
vet ke zett ha lá la ese tén is el kell ké szí te ni.

(2) A vé le ményt – ha az egész sé gi al kal mas sá gi mi nõ sí -
tés meg vál toz ta tá sá ra is sor ke rül – a FÜV táb lá za ton fel
kell tün tet ni. Ha a mi nõ sí tés meg vál toz ta tá sá ra nem ke rül
sor, szak vé le ményt kell ké szí te ni a be teg ség (sé rü lés) ka -
to nai kö tel mek kel való össze füg gé sé rõl, ame lyet a Má sod -
fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke ír alá és sze mé lyi (or vo si) bé -
lyeg zõ jé vel hi te le sít.
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(3) A FÜV táb lá za ton az egész ség ká ro so dás ke let ke zé si 
he lyét, ide jét és kö rül mé nye it „a vizs gált nyi lat ko za ta sze -
rint” jel zés sel kell fel tün tet ni. A nyi lat ko zat va ló di sá gát a
FÜV Bi zott ság nem vizs gál ja.

A katona munkaképesség-csökkenésének megállapítása

41.  §

(1) A fe lül vizs gá lat so rán be kell sze rez ni az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or vos szak ér tõi In té ze té nek
(a továb biak ban: OOSZI) szak vé le mé nyét a ka to na mun -
ka ké pes ség-csök ke né sé nek (a továb biak ban: MKCS) mér -
té ké rõl, ha

a) egész sé gi ál la po ta alap ján al kal mat lan mi nõ sí tés
meg ál la pí tá sa in do kolt,

b) a fe lül vizs gá lat ra szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ 
egész ség ká ro so dás kö vet kez té ben ke rül sor,

c) a ka to na kéri.

(2) A szak vé le mény be szer zé sét a Má sod fo kú FÜV Bi -
zott ság el nö ke kez de mé nye zi.

(3) Az OO SZI-nak  szóló meg ke re sés ben kér ni kell,
hogy az or vos szak ér tõi vé le mény az össz-szer ve ze ti
MKCS-ból szá za lé kos mér ték ben kü lön ál la pít sa meg az
MKCS mér té két min den olyan el vál to zás nál, egész ség ká -
ro so dás nál, amely rõl fel té te lez he tõ a szol gá la ti kö tel mek -
kel való oko za ti össze füg gés (bal eset kö vet kez mé nyei,
szol gá la ti be teg ség gya nú ja, zaj ár ta lom stb.). En nek meg -
ál la pí tá sát kér ni kell ak kor is, ha a ko ráb ban tör tént bal -
eset nek vagy le zaj lott be teg ség nek ké sõbb a mun ka ké pes -
ség mér té két be fo lyá so ló ma rad vány tü ne tei le het nek.

42.  §

(1) A te rü le ti leg ille té kes elsõ fokú or vos szak ér tõi bi -
zott ság ál tal meg ál la pí tott MKCS mér té ke ellen a ka to na a
Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke út ján az elsõ fokú dön -
tés ben meg ha tá ro zott fel leb be zé si idõn be lül az ott meg je -
lölt má sod fo kú or vos szak ér tõi bi zott ság hoz fel leb bez het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel leb be zés ese tén a má sod -
fo kú jog erõs dön tés be ér ke zé sé ig a FÜV el já rást szü ne tel -
tet ni kell, ha az al kal mas ság e nél kül nem bí rál ha tó el. A
ka to na ré szé re – ha azt egész sé gi ál la po ta in do kol ja – erre
az idõ szak ra egész ség ügyi sza bad sá got kell en ge dé lyez ni.

Felmentés a szolgálatteljesítés alól

43.  §

(1) A szol gá lat tel je sí tés aló li fel men tés tel jes vagy rész -
le ges le het:

a) tel jes fel men tés a fek võ be teg-gyógy in té zet ben,
illetve la ká son fek võ be teg ként tör té nõ gyógy ke ze lés és az
egész ség ügyi sza bad ság,

b) rész le ges fel men tés az egyes szol gá la ti kö te le zett sé -
gek aló li men tes ség és a csök ken tett napi szol gá lat tel je sí -
té si idõ.

(2) A ka to na az egész ség ügyi sza bad sá got rehabilitá -
ciós gyógy in té zet ben, gyógy üdül te tés re ki je lölt hon véd -
üdü lõ ben és a la ká sán tölt he ti el.

(3) Az ak tív gyógy ke ze lés, il le tõ leg a lá ba do zás idõ sza -
ká ban a ka to na ré szé re:

a) az alap el lá tást vég zõ or vos, a kór ház ból tör tént el bo -
csá tást köve tõen a pol gá ri gyógy in té zet fek võ be teg-el lá tó
osz tály fõ or vo sa, illetve a pol gá ri gyógy in té zet szak or vo -
sá nak ja vas la tá ra az állományille té kes pa rancs nok 14 nap -
tá ri nap,

b) a hon véd kór há zi szak ren de lés or vo sa 14 nap tá ri nap,

c) kór ház ból tör tént el bo csá tást köve tõen a hon véd kór -
há zi fek võ be teg-el lá tó osz tály fõ or vo sa 28 nap tá ri nap
egész ség ügyi sza bad sá got en ge dé lyez het.

(4) A (3) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott
egész ség ügyi sza bad ság le jár ta után a be te get ke ze lõ alap -
el lá tást vég zõ csa pat or vos, szak or vos, fõ or vos ja vas la tá ra
a kór ház i ke ze lés, valamint a már en ge dé lye zett egész ség -
ügyi sza bad ság be szá mí tá sá val 90 nap tá ri na pig az El sõ fo -
kú FÜV Bi zott ság, 180 nap tá ri na pig a Má sod fo kú FÜV
Bi zott ság, 180 nap tá ri na pon túl a Köz pon ti FÜV Bi zott -
ság jo go sult az egész ség ügyi sza bad ság en ge dé lye zé sé re.

(5) A la ká son fek võ be teg ként, illetve a fekvõbeteg-
 gyógyintézetben töl tött idõ a (4) be kez dés sze rin ti idõ tar -
ta mok szá mí tá sa kor már en ge dé lye zett egész ség ügyi sza -
bad ság nak szá mít.

(6) A fek võ be teg-gyógy in té ze ti (kór ház, re ha bi li tá ci ós
in té zet) ke ze lés idõ tar ta mát a gyógy in té zet osz tály ve ze tõ
fõ or vo sa ha tá roz za meg.

(7) Ha a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság ál tal en ge dé lye zett
180 nap egész ség ügyi sza bad ság le tel té vel a ka to na szol -
gá lat ké pes sé ge nem áll hely re – és a szol gá lat ké pes ség
hely re ál lá sa az összes sé gé ben 365 na pig en ge dé lyez he tõ
egész ség ügyi sza bad ság, il le tõ leg csök ken tett napi szol gá -
lat tel je sí té si idõ en ge dé lye zé se ese tén sem vár ha tó –, a ke -
ze lõ or vos a ka to na egész sé gi al kal mas sá gá nak fe lül vizs -
gá la tát kez de mé nye zi. Ezt a ren del ke zést kell al kal maz ni
ab ban az eset ben is, ha az egész ség ügyi sza bad ság en ge dé -
lye zé se – egy adott év ben – egy nél több és el té rõ idõ ben
meg ál la pí tott be teg ség (bal eset)  miatt tör tént.

(8) Az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad ság meg kez -
dé sé re az állományille té kes pa rancs nok ha la dék ta la nul in -
téz ke dik.
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44.  §

(1) A ka to nai kór ház i ke ze lõ or vos az egész ség ügyi sza -
bad ság meg hosszab bí tá sá ra az ille té kes bi zott ság nak FÜV 
táb lá za ton tesz ja vas la tot.

(2) Az egész ség ügyi sza bad ság meg hosszab bí tá sát a bi -
zott ság el nö ke a ka to na egész ség ügyi köny vé be és gyógy -
in té ze ti be teg kar ton já ba be jegy zi és azt alá írá sá val,
valamint sze mé lyi or vo si bé lyeg zõ jé vel lát ja el.

(3) Az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad sá got a ka to -
nai szer ve zet egész ség ügyi szol gá la ta nyil ván tart ja.

45.  §

(1) Tar tós vagy vég le ges egész ség ká ro so dás ese tén, ha
az nem okoz al kal mat lan sá got, a ka to na egyes szol gá la ti
kö te le zett sé gek tel je sí té se alól egész ség ügyi fel men tést
(a továb biak ban: eü. fel men tés) kap hat. Az eü. fel men té -
sek – szá mok kal je lölt fel so ro lá sát – a 3. mel lék let C) pont -
ja tar tal maz za.

(2) A fel men tés en ge dé lye zé sé re:

a) az alap el lá tást vég zõ or vos 30 nap tá ri nap,

b) a hon véd kór há zi szak ren de lés or vo sa 60 nap tá ri nap,

c) a hon véd kór há zi fek võ be teg osz tály fõ or vo sa
90 nap tá ri nap,

d) az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság 180 nap tá ri nap,

e) a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság 365 nap tá ri nap idõ tar -
tam ban jo go sult.

(3) A (2) be kez dés b)–e) pont jai sze rin ti idõ tar ta mok ba
a már en ge dé lye zett idõ tar ta mo kat be kell szá mí ta ni.

(4) A (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti idõ tar tam ban olyan
fel men tés en ge dé lyez he tõ, amely a Má sod fo kú FÜV Bi -
zott ság ál tal elõ írt moz gás faj ták al kal ma zá sá val tör té nõ fi -
zi kai al kal mas ság vizs gá la tát nem zár ja ki. Ha az egész -
ség ká ro so dás  miatt a fi zi kai al kal mas ság-vizs gá lat a Má -
sod fo kú FÜV Bi zott ság ál tal elõ írt moz gás for mák al kal -
ma zá sá val sem vé gez he tõ el, a ka to na al kal mas sá gá nak fe -
lül vizs gá la tá ra kell in téz ked ni.

(5) A fel men tés idõ tar ta mát a FÜV táb lá za ton a mi nõ sí -
té si ja vas lat ban, valamint a mi nõ sí tés ben fel kell tün tet ni.

(6) Az eü. fel men tés a ka to na alap-, illetve szak ki kép zé -
sét 1 hó na pon túl nem aka dá lyoz hat ja. Ha az eü. fel men tés
okát ké pe zõ egész ség ká ro so dás olyan mér té kû, hogy az a
ka to na alap-, illetve szak ki kép zé sét 1 hó na pon túl sem te -
szi le he tõ vé, a ka to na egész sé gi al kal mas sá gá nak fe lül -
vizs gá la tá ra kell in téz ked ni.

(7) Ha a tel jes szol gá lat ké pes ség az El sõ fo kú FÜV Bi -
zott ság ál tal en ge dé lye zett 180 nap le tel té vel sem áll hely -
re – és a tel jes szol gá lat ké pes ség hely re ál lá sa az összes sé -
gé ben 365 nap idõ tar tam ban en ge dé lyez he tõ fel men tés

mel lett sem vár ha tó –, a ke ze lõ or vos a ka to na egész sé gi al -
kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la tát kez de mé nye zi.

(8) A fel men té sek vég re haj tá sá ért az állományille té kes
pa rancs nok, a pa rancs elõ ké szí té sé ért az alap el lá tást vég zõ 
or vos fe le lõs. Az állományille té kes pa rancs nok pa ran csá -
ban – a 3. mel lék let ben fog lalt jegy zék szá má val és szö ve -
gé vel – az idõ tar tam meg je lö lé sé vel ha tá roz za meg a ka to -
na egyes szol gá la ti kö te le zett sé gek aló li fel men té sét,
illetve a csök ken tett szol gá la ti idõt.

(9) A múló, he veny be teg sé gek ese tén, illetve a gyó gyu -
lás be kö vet ke zé se kor, ha a fel men tés to váb bi al kal ma zá sa
már nem in do kolt, az alap el lá tást vég zõ or vos a fel men tést
en ge dé lye zõ FÜV Bi zott ság nál annak meg szün te té sét
kez de mé nye zi.

(10) A 24 órás ügye le ti szol gá lat aló li eü. fel men tés – a
(2) be kez dés sze rin ti idõ tar tam ban – csak ak kor ál la pít ha tó 
meg, ha az ügye le ti szol gá lat tel je sí té se ba kancs he lyett
fél ci põ vi se lés en ge dé lye zé se ese tén sem le het sé ges.

46.  §

(1) A csök ken tett szol gá lat tel je sí té si idõ a kór ház i ke ze -
lést köve tõen csak ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a le zaj lott be -
teg ség sú lyos sá ga tar tó san kí mé lõ élet mó dot tesz szük sé -
ges sé.

(2) Ha a ka to na egész sé gi ál la po ta olyan mér ték ben ja -
vult, hogy csök ken tett szol gá lat tel je sí té si idõ ben szol gá la -
tát egész ség rom lás ve szé lye nél kül ké pes el lát ni, ré szé re
csök ken tett napi szol gá lat tel je sí té si idõt kell engedé -
lyezni.

(3) A szol gá lat tel je sí té si idõ csök ken té se leg fel jebb
napi 4 óra le het.

(4) Csök ken tett napi szol gá lat tel je sí té si idõ en ge dé lye -
zé sé re

a) a hon véd kór há zi fek võ be teg osz tály fõ or vo sa
60 nap tá ri nap,

b) az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság 120 nap tá ri nap,

c) a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság 180 nap tá ri nap,

d) a Köz pon ti FÜV Bi zott ság 365 nap tá ri nap idõ tar -
tam ban jo go sult.

(5) A (4) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti idõ tar tam ba a
már en ge dé lye zett idõ tar ta mo kat be kell szá mí ta ni.

(6) A szol gá lat tel je sí tés aló li fel men tés sel kap cso la tos
ren del ke zé sek a vár ha tó gyó gyu lá si idõ tar ta mot nap tá ri
nap ban je lö lik meg és ezen idõ pont alap ján ál la pít ha tó
meg a szol gá lat tel je sí tés aló li fel men tés nap ja i nak szá ma.
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XII. Fejezet

ORVOSI JAVASLAT AZ EGYENRUHA-VISELÉS
EGÉSZSÉGI OKBÓL TÖRTÉNÕ KIZÁRÁSÁRÓL

A kizárásra vonatkozó javaslattétel rendje

47.  §

(1) Ha az egész sé gi ok ból al kal mat lan ná vált hi va tá sos
ka to na ál lo mány vi szo nya nyug ál lo mány ba he lye zés sel
szû nik meg, és az al kal mat lan sá got oko zó be teg ség (bal -
eset) a ka to na kül sõ meg je le né sét, ma ga tar tá sát és tár sa -
dal mi érint ke zé se so rán az egyen ru ha te kin té lyét or vo si
meg íté lés sze rint ne ga tí van be fo lyá sol ja, az egyen ru ha
 viselésének ki zá rá sá ra a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság tesz
ja vas la tot. A ki zá rás ra vo nat ko zó ja vas la tot a FÜV táb lá -
za ton (annak va la mennyi pél dá nyán) és a FÜV dön tést tar -
tal ma zó ki vo na ton meg fe le lõ szö ve gû bé lyeg zõ al kal ma -
zá sá val kell fel tün tet ni.

(2) Ha a hi va tá sos ka to na a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság
al kal mas ság gal kap cso la tos dön té se ellen fel leb be zés sel él 
és a bi zott ság az egyen ru ha-vi se lés re ki zá ró ja vas la tot tett,
a fel leb be zés el bí rá lá sa kor a FÜV dön tés mel lett a ja vas la -
tot is el kell bí rál ni. A ja vas la tot a Köz pon ti FÜV Bi zott -
ság nak ak kor is fe lül kell vizs gál ni, ha a hi va tá sos ka to na
csak az egyen ru ha-vi se lés re vo nat ko zó ki zá ró ja vas lat tal
nem ért egyet. A Köz pon ti FÜV Bi zott ság eb ben az eset -
ben a ki zá ró ja vas la tot hely ben hagy ja vagy meg vál toz tat -
ja, azaz az egyen ru ha-vi se lés en ge dé lye zé sét ja va sol ja.

A kizáró javaslat szakmai indokai

48.  §

(1) Az egyen ru ha vi se lé sét ki zár ja
a) az olyan be teg ség vagy ál la pot, amely vég le ge sen

vagy idõ le ge sen az íté lõ ké pes ség meg szû né sé vel vagy
csök ke né sé vel jár hat, illetve amely is mét lõ dõ esz mé let -
vesz té ses ál la po tot okoz hat. A szív-ér rend sze ri ere de tû,
vagy az anyag cse re-be teg ség gel járó nem sú lyos rosszul -
lé te ket nem kell ide so rol ni;

b) az ál lan dó jel le gû já rás za var, a moz gást tar tó san és
je len tõ sen gát ló csont-ízü le ti el vál to zás, nagy ki ter je dé sû
– lát ha tó – tor zí tó heg vagy egyéb bõr el vál to zás;

c) a nagy fo kú, nem be fo lyá sol ha tó, illetve nem ja vít ha -
tó lá tás- vagy hal lás csök ke nés;

d) az idült al ko ho liz mus és bár mely nar ko má nia;
e) a kó ros el hí zás, illetve a kó ros so vány ság.

(2) Olyan eset ben, ha a szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos
ka to ná nál nem ál lan dó sult já rás za var, test tar tá si rend el le -
nes ség vagy tor zí tó bõr be teg ség ala kult ki, de a ka to nai
szol gá lat tel je sí té sé re nem vált al kal mat lan ná, a sa ját ké ré -
sé re állományille té kes pa rancs no ká nak egyet ér té sé vel ré -
szé re az egész sé gi al kal mas ság kér dé sé ben dön tést hozó

FÜV Bi zott ság pol gá ri ruha vi se lé sét leg fel jebb egy év
idõ tar tam ra en ge dé lyez he ti.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

A RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE, ÁTMENETI
RENDELKEZÉSEK

49.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A had kö te le zett ség alap ján tel je sí ten dõ ka to nai szol -
gá lat ra és a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra
való egész sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá ról  szóló 9/2002.
(II. 28.) HM–EüM együt tes ren de let alap ján kell meg ál la -
pí ta ni

a) azon ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó ösz tön dí jas hall ga tók al kal mas sá gát, akik
ta nul má nya i kat a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
e ren de let hatályba lépése elõtt kezd ték meg, to váb bá

b) azon nem ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tók al kal -
mas sá gát a hi va tá sos vagy szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te -
lük elõtt, akik ese té ben a hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tói
jog vi szonyt lét re ho zó ta nul má nyi szer zõ dés meg kö té sé re
e ren de let hatályba lépése elõtt ke rült sor.

(3) A 2006. szep tem ber 1-je elõtt ka to nai fel sõ ok ta tá si
in téz mény be hon véd tiszt kép zés re ösz tön dí jas hall ga tó -
nak je lent ke zõk fi zi kai al kal mas sá gát – a szer zõ dés kö tés
elõtt – a had kö te le zett ség alap ján tel je sí ten dõ ka to nai szol -
gá lat ra és a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra
való egész sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá ról  szóló 9/2002.
(II. 28.) HM–EüM együt tes ren de let alap ján kell meg ál la -
pí ta ni.

50.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a) a had kö te le zett ség alap ján tel je sí ten dõ ka to nai szol -

gá lat ra és a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi ta nul má nyok ra
való egész sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá ról  szóló 9/2002.
(II. 28.) HM–EüM együt tes ren de let, valamint az azt mó -
do sí tó 24/2003. (VII. 7.) HM–ESZCSM együt tes ren de let,
valamint

b) a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák egész sé gi, pszi -
chi kai és fi zi kai al kal mas sá gá nak mi nõ sí té sé rõl  szóló
4/2003. (I. 31.) HM ren de let.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

TÁBLÁZAT ÉS MAGYARÁZAT A BETEGSÉGEK ÉS FOGYATÉKOSSÁGOK EGÉSZSÉGI
ALKALMASSÁGI FOKOZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Fertõzõ betegségek (001–010)

001 Tü dõ, mell hár tya és
mell ka si nyi rok cso mó
gü mõ kór ja

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. inac tiv kis ki ter je dé -
sû for mák, func ti o -
ká ro so dás nélkül

KLGS KLGS A A A A A A A15–A16, 
A19, B90

2. ac tiv for mák E E I I E KLGS E K

3. inac tiv kp. ki ter je dé -
sû for mák, eny he
func ti o za var ral

E E KLGS KLGS E KLGS E KLGS

4. inac tiv ki ter jedt for -
mák, sú lyos func ti o -
za var ral

E E E E E E E E

a) Ide tar toz nak a my co bac té ri um tu ber cu lo sis okoz ta meg be te ge dé sek (a tüdõ, mell hár tya, hör gõ, gége és nyirok -
csomó tu ber cu lo sis) ac tiv és inac tiv for mái, lég zõ szer vi tu ber cu lo sis ké sõi ha tá sai, valamint a fi a tal ko ri ple u ri tis azon
ese tei, ami kor nem mu tat ha tó ki az aet hi o ló gi ai fac tor. A tü dõ se bé sze ti mû tét utá ni ál la pot ér té ke lé se a 104–105-ös sza -
ka szok sze rint tör té nik.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, vér gáz-analy sis, kö pet ál ta lá nos bac te ri o ló gi ai, kö pet cy to ló gi ai, kö pet di rect Koch,
kö pet Koch te nyész tés, Man to ux-pró ba, EKG, mell kas rtg. és to mog rap hia, lég zés func tio, szük ség ese tén mellkas -
punctio, bron cho ló gi ai vizs gá lat.

c) 001.1. sze rint mi nõ sí ten dõ az inac tiv gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis kis ki ter je dé sû, func ti o ká ro so dás nél kül, inac tiv gü -
mõ kó ros tü dõ fib ro sis cal ci fi ca ti o val eny he for má ban, func ti o za var nél kül, ma rad vány nél kül vagy mi ni má lis re si du um -
mal gyó gyult gü mõ kó ros ple u ri tis, ma rad vány nél kül gyó gyult gü mõs nyi rok cso mó-gyul la dás.

001.2. sze rint mi nõ sí ten dõk az ac tiv for mák: tü dõ tu ber cu lo sis (in filt ra tiv, no du la ris, ca ver no sus) hör gõk gü mõs meg -
be te ge dé se, gü mõ kó ros pne u mo nia, gü mõ kó ros ptx., gü mõ kó ros mell hár tya gyul la dás, gü mõ kó ros nyi rok cso mó-(hi lu si,
me di as ti na lis, tra cheo-bron chi a lis)gyul la dás, glot tis tu ber cu lo sis, mi li á ris tu ber cu lo sis dis se mi nált és ge ne ra li zált for -
má ja.

001.3. sze rint mi nõ sí ten dõ az inac tiv gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis kp. ki ter je dé sû eny he func ti o za var ral, inac tiv gü mõ kó -
ros tü dõ fib ro sis cal ci fi ca ti o val, eny he func ti o za var ral, kö ze pes fokú ki ter jedt ma rad vánnyal és mér sé kelt func ti o za var ral 
gyó gyult gü mõ kó ros ple u ri tis, kp. fok ban ki ter jedt ma rad vánnyal és mér sé kelt func ti o ká ro so dás sal gyó gyult gü mõ kó ros 
nyi rok cso mó gyul la dás.

001.4. sze rint mi nõ sí ten dõ az inac tiv gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis ki ter jedt for má ja sú lyos func ti o za var ral, inac tiv gü mõ -
kó ros tü dõ fib ro sis cal ci fi ca ti o val, ki fe je zett func ti o za var ral, ki ter jedt me sze se dés sel, zsu go ro dás sal, je len tõs func ti o za -
var hát ra ha gyá sá val gyó gyult gü mõ kó ros nyi rok cso mó meg be te ge dé sek, inac tiv ki ter jedt ma rad vánnyal és je len tõs
func ti o za var ral gyó gyult gü mõ kó ros ple u ri tis.

A morp ho ló gi ai el vál to zá sok ki mu ta tá sa egy ma gá ban nem ele gen dõ az al kal mas ság meg ál la pí tá sá hoz. Epidemioló -
giai, the rá pi ás, re ha bi li ta ti os, prog nosz ti kai és func ti o ná lis szem pon to kat kell egy ide jû leg figye lembe ven ni. Dön tõ je -
len tõ sé ge van a spe ci fi cus fo lya mat ac ti vi tá sa és a kör nye zet re való ve szé lyes ség mér té ke meg ha tá ro zá sá nak.

Az ac tiv spe ci fi cus fo lya mat rend sze rint hosszas ke ze lést és a ht. ál lo mány ré szé re tar tós eü. sza bad ság biz to sí tá sát te -
szi szük sé ges sé. Az ál la pot rom lás és func ti o ká ro so dás ér té ke lé se után a tü dõ gyó gyá sza ti osz tály ve ze tõ fõ or vo sa ha tá -
roz za meg a szol gá lat foly ta tá sá nak fel té te le it.

d) K: 1, 8, 13–17, 19, 23; F: 1–2, 6, 8.

e) A tu ber cu lo sis szol gá la ti be teg ség ként való el is me ré se kor kü lönb sé get kell ten ni a friss spe ci fi cus fer tõ zés és az
olyan ese tek kö zött, mi kor a már meg le võ tu ber cu lo sis gó cok re ak ti vá lód nak a szol gá lat okoz ta spe ci á lis kö rül mé nyek
ha tá sá ra. Szol gá la ti meg be te ge dés nek fo gad ha tó el az a fer tõ zés, mely nél az in fec tio for rá sa jól is mert, a tü dõ tu ber cu lo -
sis ban szen ve dõ em ber rel az együtt lét bi zo nyít ha tó an tar tós vagy szo ros volt és a fer tõ zés ka to nai kol lek tí vá ban tör tént.
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Köz vet len fer tõ zés ese tén az ex po si tio és a ma ni fesz tá tio kö zöt ti idõ tar tam leg ke ve sebb két hét, a fo lya mat fel lob ba ná sa
ese tén pe dig négy-hat hét kell, hogy le gyen. A rosszab bo dás szol gá la ti ere de te el is mer he tõ, ha a régi fo lya mat egy ér tel -
mû en bi zo nyít ha tó (kór ház i zá ró je len tés, tü dõ gon do zói vé le mény, mell kas rtg. stb.), és a már meg lé võ góc ac ti vá ló dá sa
a ka to nai szol gá lat fel té te le i nek ha tá sá ra (szo kat lan és az át la gos nál je len tõ sen ma ga sabb ter he lés) tör tént. A kor rekt mi -
nõ sí tés hez a fo lya mat prog res si ó ját és a szol gá lat tal való oko za ti és idõ be ni össze füg gést bi zo nyí tó ada tok ra van
 szükség.

002 Az agy hár tyák és a
köz pon ti ideg rend szer
gü mõ kór ja

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ac tiv fo lya mat el bí -
rá lá sa, vagy az
ellen õr zés szük sé -
ges sé ge esetén

E E I I KLGS KLGS I I A17,
B90.0,
G05.1

2. gyó gyult, ma rad -
vány tü ne tek nél kül

A A A A A A A A

3. gyó gyult, kp. sú lyos
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E E E E K E KLGS

4. gyó gyult, sú lyos
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E E E E E E E

a) Az agy hár tyák és a köz pon ti ideg rend sze ri tu ber cu lo sis ac tiv fo lya ma tai és ké sõi ha tá sai.

b) Ideg gyó gyá sza ti szak vé le mény.

c) A mi nõ sí tést a che mot he rá pia idõ tar ta ma, a gyó gyu lás jel le ge (de fec tus sal vagy de fec tus nél kül) és a de fec tus mér -
té ke ha tá roz zák meg. A be teg szub jek tív pa na sza it csu pán mér sé kelt, az eny he ne u ro ló gi ai tü ne te ket már kp. sú lyos és a
ki fe je zett ne u ro ló gi ai tü ne te ket sú lyos ma rad vány tü net nek kell te kin te ni. 002.1/A3 ro vat sze rint hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo mány ba vé tel ese tén „I”.

d) K: 1, 3–4, 6, 11–12, 16, 21; F: 1–2, 6, 8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el bí rá lá sa az elsõ sza kasz nál le ír tak sze rint tör té nik a be teg ség két fé le
 pathogenesise figye lembe véte lével.

003 A húgy-, ivar rend szer
gü mõ kór ja

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d
1. func ti o ká ro so dás

nél kül gyó gyult
A A A A A A A A A18.1

2. gyógy in té zet ál tal
iga zolt ac tiv fo lya -
ma tok

E E I I I KLGS I I

3. mér sé kelt func ti o za -
var ral gyó gyult

E E KLGS KLGS E K E KLGS

4. sú lyos func ti o za var -
ral gyó gyult

E E E E E E E E

a) Py e lo neph ri tis tu ber cu lo sa, cys ti tis tu ber cu lo sa, ure te ri tis tu ber cu lo sa, mel lék he re és egyéb fér fi nemi szer vek tu -
ber cu lo si sa, oop ho ri tis tu ber cu lo sa, sal pin gi tis tu ber cu lo sa. A nagy ki ter je dé sû dest ruc tio  miatt vég zett ve se-re sec tio,
neph rec to mia vagy egyéb uro ló gi ai mû té ti be avat ko zás utá ni ál la pot ér té ke lé se a 135. sza kasz sze rint tör té nik.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, Urea N, vi ze let Koch te nyész tés, Man to ux-pró ba, mell kas rtg., i.v. urog -
rap hia, cys tos co pia, cys tog rap hia, eset leg CT.
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c) Az al kal mas ság el bí rá lá sát je len tõs mér ték ben a ke ze lés idõ tar ta ma ha tá roz za meg. Sok eset ben a che mot he ra pia
ered mé nye ként el ért gyó gyu lás csak tü net men tes sé get je len t, mert a fo lya mat le to kolt gó cok ban to vább ra is fenn áll, és
bár mi kor ki újul hat. Kli ni kai gyó gyu lás meg ál la pí tá sá hoz hosszas meg fi gye lés szük sé ges. Vég le ges gyó gyu lás ese tén a
mi nõ sí tést func ti o ká ro so dás mér té ke ha tá roz za meg.

d) K: 1, 4, 12, 16, 21; F: 6.

e) A szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gés meg ha tá ro zá sa az elsõ sza kasz nál le ír tak sze rint tör té nik.

004 Bõr és bõr alat ti
kö tõ szö vet, cson tok
és ízü le tek, valamint
egyéb szer vek
gü mõ kór ja

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. gyó gyult, mér sé kelt
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E KLGS KLGS KLGS A E A A18.0,
A18.4,
A18.8,
A19

2. gyó gyult, kp. sú lyos
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E E E E K E E

3. ac tiv fo lya mat E E E E E E E E

4. gyó gyult, sú lyos
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E E E E E E E

a) Bõr és bõr alat ti kö tõ szö vet, csont és ízü le ti tu ber cu lo sis, Ad di son-kór (ha gü mõ kó ros), eryt he ma no do sum, tu ber -
cu lo sis mi li a ris, valamint a szem, pe rip hé ri ás nyi rok cso mók és egyéb szer vek tu ber cu lo si sa.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Man to ux-pró ba, mell kas rtg. az érin tett szerv vagy szö vet hys to ló gi ai és rtg. vizs gá la -
ta, tü dõ gyó gyá sza ti szak vé le mény.

c) Az al kal mas ság el bí rá lá sá nál figye lembe kell ven ni a func ti o ká ro so dás és koz me ti kai tor zu lás mér té két, a ka to nai
öl tö zet vi se lé sé nek le he tõ sé gét és a che mot he ra pia idõ tar ta mát. 004.1/A3 ro vat sze rint hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány ba vé tel ese tén „E”.

d) K: 1–4, 6, 11–15, 18, 21; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el bí rá lá sa az elsõ sza kasz nál le ír tak sze rint tör té nik.

005 Ví ru sos máj gyul la dás A2
A3** A4 A5 A6 BNO

a b* c* d*

1. funk ció ká ro so dás
nél kül gyó gyult

KLGS A A A KLGS A A A B15–B19
B94.1

2. post he pa ti tis-
synd ro ma

KLGS A A A KLGS KLGS KLGS KLGS

3. el hú zó dó ví ru sos he -
pa ti tis, he pa ti tis
recidiva

E E E E E E E E

4. per sis ta ló idült
 hepatitis, ac tiv idült
he pa ti tis

E E E E E E E E

a) He pa ti tis in fec ti o sa, ino cu la ti os he pa ti tis, mo no nuc le o sis ere de tû he pa ti tis, valamint a chro ni cus he pa ti tis azon
ese tei, me lyek ki ala ku lá sát bi zo nyít ha tó an ví rus he pa ti tis elõz te meg. Egyéb in fec ti ok, mér gek, ke rin gé si za va rok, táp -
lál ko zá si hi ány, me cha ni kus té nye zõk okoz ta máj be teg sé gek el bí rá lá sa a 122-es sza kasz sze rint tör té nik. A post he pa ti tis
bi li ru bi na e mia (ár tal mat lan en zim mû kö dé si za var) az 1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ.
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b) We, tel jes vér kép és vi ze let, máj func ti os pró bák, is mé telt tran sa mi na se vizs gá la tok, gam ma GT, se rum össz fe hér -
je, Elfo, La tex, vi ro ló gi ai vizs gá la tok.

c) Leg több eset ben a be teg ség öt hét alatt le zaj lik, és a mi nõ sí tés nem szük sé ges. A be te gek egy ré szé nek azon ban,
még ez után is ma rad nak pa na szai (post he pa ti tis synd ro ma), vagy epe fes ték con ju ga ti os, illetve ki vá lasz tá si za va rai
(post he pa ti tis hy per bi li ru bi na e mia). Ha az acut he pa ti tis el hú zó dik, figye lembe kell ven ni, hogy az el hú zó dó vi ru sos he -
pa ti tis (és a he pa ti tis re ci di va) per sis ta ló chro ni cus, illetve prog res siv chro ni cus he pa ti tis ki ala ku lá sá hoz ve zet het.

d) K: 3–4, 11, 17; F: 1–2, 6, 8.

e) He pa ti tis in fec ti o sa ese tén a ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett ál la pít ha tó
meg:

– a be teg és a fer tõ zõ for rás azo nos ka to nai kol lek tí vá ból szár ma zik;

– mind ket tõ nek a he pa ti tis in fec ti o sa di ag no si sa bi zo nyít ha tó;

– a tü ne tek meg je le né sé nek idõ pont ja va ló szí nû sí ti a fer tõ zés lét re jöt tét. A fer tõ zõ for rás fer tõ zõ ké pes sé ge (2–3 hét
az ic te rus fel lé pé se után) és a be teg ség in cu ba ti os ide je (15–50 nap az elsõ tü ne tek meg je le né se elõtt) idõ ben egy be kell
hogy es sen;

– bi zo nyít ha tó le gyen a be teg és a fer tõ zõ for rás érint ke zé se az em lí tett idõ ben;

– nagy va ló szí nû ség gel ki zár ha tó le gyen a szol gá la ton kí vü li (csa lá di) fer tõ zés le he tõ sé ge.

Ino cu la ti os he pa ti tis a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett mi nõ sít he tõ szol gá la ti ere de tû nek:

– a be teg ino cu la ti os he pa ti tis (he pa ti tis B, C) di ag no si sa biz to san meg ál la pít ha tó;

– a be teg ség idõ be li le fo lyá sa va ló szí nû sí ti az ino cu la ti os he pa ti tis kór is mét (in cu ba ti os idõ 42–180 nap);

– az em lí tett in cu ba ti os idõn be lül iga zol ha tó egy pa ren te ra lis vagy se bé sze ti the rá pi ás, illetve di ag nosz ti kai be avat -
ko zás té nye;

– utó la gos ellen õr zés so rán a vér adó meg be te ge dé se vagy a hasz nált mû sze rek nem ki elé gí tõ fer tõt le ní té se va ló szí nû -
sí ti a di ag no sist.

Meg jegy zé sek:

 * HBV, ill. HCV PCR po zi ti vi tás ese tén, ha a máj funk ci ós ér té kek nor má li sak, hasi UH ne ga tív, pa nasz- és tü net -
men tes ség ese tén NATO be osz tás ra egyé ni el bí rá lás alap ján al kal mas le het.

** HBV, ill. HCV PCR po zi ti vi tás ese tén, ha a máj funk ci ós ér té kek nor má li sak, hasi UH ne ga tív, pa nasz- és tü net -
men tes ség ese tén a ka to na egyé ni el bí rá lás alap ján al kal mas le het.

006 Tra cho ma (egyip to mi
szem gyul la dás) és a
kö tõ hár tya ví ru sos
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. gyó gyult, mér sé kelt
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E E E KLGS K E K A71, A74, 
B94.0

2. gyó gyult, ki fe je zett
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E E E E K E E

a) Tra cho ma és a kö tõ hár tya ví rus vagy chla my dia okoz ta be teg sé gei és azok ké sõi ha tá sai.

b) Zá ra dék és rés lám pa vizs gá lat.

c) Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 0061/A3 „E”.

d) K: 1, 3, 6, 9–11, 21; F: 1–2, 4, 6.

e) Tra cho ma ak kor is mer he tõ el szol gá la ti ere de tû be teg ség nek, ha a fer tõ zés for rá sa jól is mert, és a fer tõ zés a ka to nai
kol lek tí vá ban tör tént.
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007 Vér baj (szi fi lisz) A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ke ze lés és gon do zás
után func ti o ká ro so -
dás nél kül gyógyult

A A A A A A A A A50–A53

2. ké sõi syp hi lis mér -
sé kelt func ti o za var -
ral

E E E E E K E E

3. ko rai és ké sõi ma ni -
feszt syp hi lis

E E E E E KLGS E E

4. ké sõi syp hi lis sú lyos 
func ti o za var ral

E E E E E E E E

a) Ve le szü le tett, friss tü ne ti és la tens, szív- és ér rend sze ri, köz pon ti ideg rend sze ri, ké sõi tü ne ti és la tens syp hi lis.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, TPHA, eset leg FTA-ABS (flu o res cent tre po ne mal an ti bo dy) se ro lo gi ai vizs gá lat,
 Treponaema pal li dum ki mu ta tá sa a te rü le ti la e si o ból, EKG, mell kas rtg., ne u ro ló gi ai, sze mé sze ti, gé gé sze ti con si li um.

c) 007.3/A5 ro vat sze rint szer zõ dé ses vagy hi va tá sos ál lo mány ba vé tel el bí rá lá sa kor, ha nem ala kult ki func ti o ká ro -
so dás és nincs szük ség to váb bi ne mi gon do zói el len õr zés re, „Al kal mas” mi nõ sí tés hoz ha tó.

d) K: 3, 6, 11, 14, 21; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

008 Gom bák okoz ta
be teg sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. fe lü le tes bõr,
 szõrzet, köröm -
mycosisok

I I I I KLGS A I A B35–B49

2. mély my co si sok E E E E E KLGS E KLGS

a) Der ma top hy to sis, ti nea, can di di a sis, coc ci di o my co sis, his top las mo sis, sar ja dzó gom ba fer tõ zé sek és egyéb szisz té -
más gom bás be teg sé gek.

b) A gom ba meg ha tá ro zá sa te nyész tés sel, illetve mik ro szkó pos vizs gá lat tal, eset leg szö vet ta ni, im mun bi o ló gi ai és
Wo od-fénnyel tör té nõ vizs gá lat.

c) A gom bák okoz ta be teg sé gek haj la mo sak a re ci di vá ra és sok szor tar tós vagy is mé telt ke ze lést igé nyel nek.
008.1/A3 ro vat ban a szer zõ dé ses vagy hi va tá sos ál lo mány ba vé tel elõtt „I” mi nõ sí tés szük sé ges. A ke ze lés re jól re a gá ló,
ki úju lá si haj la mot nem mu ta tó ese tek ben az 1. al ro vat ban a mi nõ sí tés le het „A”.

d) K: 4, 14, 21; F: 1–2.

e) A gom bás be teg sé gek szol gá la ti ere de te ak kor is mer he tõ el, ha bi zo nyít ha tó a nagy szá mú fer tõ zõ for rás je len lé te a
be teg kör nye ze té ben (érint ke zés be teg em be rek kel vagy ál la tok kal, illetve fer tõ zött anyag gal), valamint a be teg ség és a
fer tõ zõ for rás aet hi o ló gi ai azo nos sá ga. Figye lembe kell ven ni to váb bá a haj la mo sí tó (en doc rin be teg sé gek, tu mo rok stb.) 
és kül sõ (ned ves kör nye zet ben tar tó san vég zett mun ka, gu mi csiz ma ál lan dó hasz ná la ta) té nye zõk ha tá sát is.

009 He veny fer tõ zõ
be teg sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. hosszú le fo lyá sú,
mér sé kelt func ti o za -
var ral

E E E KLGS E K E KLGS A00–A99, 
B00–B99

2. hosszú le fo lyá sú, je -
len tõs func ti o za var -
ral

E E E E E K E E
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a) He veny fer tõ zés ese tén a mi nõ sí tést a be teg ség vi szony lag el hú zó dó jel le ge, illetve a pa na szok vagy func ti o za var
tar tós vol ta ha tá roz za meg.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, spe ci á lis vizs gá la tok a kór oko zó ki mu ta tá sá ra, meg fe le lõ func ti o ná lis vizs gá la tok.

c) –

d) K: 3–4, 6, 11–12, 14, 16, 21; F: 1–2, 6, 8.

e) He veny fer tõ zõ be teg ség a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett mi nõ sít he tõ össze füg gõ nek a ka to nai kö tel mek kel:
1. Ka to nai kol lek tí vá ban, aho vá a be teg tar to zott, vagy kör nye ze té ben, ahol tel je sí tet te szol gá la tát, fer tõ zõ for rás

volt iga zol ha tó.
2. A be teg és a fer tõ zõ for rás ese té ben a kór is me meg egye zik és kel lõ en bi zo nyí tott.
3. A tü ne tek meg je le né sé nek idõ pont ja va ló szí nû sí ti a fer tõ zés lét re jöt tét a be teg és a fer tõ zõ for rás kö zött.
4. Nagy va ló szí nû ség gel ki zár ha tó a szol gá la ton kí vü li (fa mi li a ris vagy egyéb) fer tõ zés le he tõ sé ge.

010 I dült fer tõ zõ
be teg sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mér sé kelt mû kö dés -
za var ral

E E E KLGS E KLGS E KLGS A00–A99, 
B00–B99

2. kp. sú lyos mû kö dés -
za var ral

E E E E E KLGS E E

3. sú lyos mûködés -
zavarral

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõk a több mint egy éve tar tó, sõt évek re vagy év ti ze dek re el hú zó dó fer tõ zõ be teg ség azon ese tei, ami -
kor az idült fo lya mat (pl. dy sen te ria, ma la ria, sal mo nel lo sis chr., idült pa ra si tás meg be te ge dés) nem mi nõ sít he tõ az al kal -
mas sá gi uta sí tás más sza ka sza sze rint. Itt mi nõ sül nek to váb bá a func ti o ká ro so dás mér té ké nek meg fele lõen az idült fer tõ -
zõ be teg ség okoz ta szö võd mé nyek és de fec tu sok.

b) d) e) A meg fe le lõ di ag nosz ti kai vizs gá lat vagy al kal mas sá gi kor lá to zás al kal ma zá sa és a ka to nai kö tel mek kel való
össze füg gés el bí rá lá sa a 009. sza kasz ma gya rá za tá ban fog lal tak sze rint tör té nik.

c) Szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo mány ba vé tel kor, az ed di gi the rá pi ás kí sér le tek ered mé nyes sé gét, az idült fo lya mat
idõ tar ta mát és vár ha tó prog no si sát kell mér le gel ni. E sze rint a mi nõ sí tés le het „I” vagy „E”.

Daganatok (011–014)

011 Rossz in du la tú
da ga na tok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ke ze lést már nem
igény lõ jó ál ta lá nos
ál la pot

KLGS KLGS A A KLGS KLGS KLGS A C00–C80, 
C97

2. idõ sza kos vagy fo -
lya ma tos ke ze lés sel
biz to sí tott jó ál ta lá -
nos állapot

E E E E E E E E

3. rossz ál ta lá nos ál la -
pot, func ti o ká ro so -
dás sal, me tas ta sis sal

E E E E E E E E

a) Ma lig nus tu mor bár mi lyen ere de tû vagy lo ca li sa ti o jú ese tei füg get le nül a vá lasz tott ke ze lé si el já rás tól. Ki vé telt
ké pez nek az egyes szerv cson ko lá si mû tét utá ni ál la po tok meg fe le lõ sza kasz sze rin ti mi nõ sí té se (pl. tü dõ mû tét utá ni ál la -
pot 105. sza kasz, vagy gyo mor mû tét utá ni ál la pot 116. sza kasz).

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, máj func tio, vér cu kor, Se kre a ti nin, UN, a da ga nat ki mu ta tá sá ra és morp ho lo gi ai szer -
ke ze té nek meg ha tá ro zá sá ra irá nyuló vizs gá la tok, meg fe le lõ func ti o ná lis vizs gá la tok.
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c) A hi va tá sos ál lo má nyú ak mi nõ sí té se ak kor le het „K”, ha a mi nõ sí tett is kí ván ja a szol gá lat foly ta tá sát, ha az ered -
mé nyes ke ze lés után nem mu tat ha tó ki me tas ta sis, vagy ha ezt a szo ciá lis és or vos eti kai szem pon tok te szik szük sé ges sé.
Kül föl di szol gá lat ra való al kal mas ság mi nõ sí té sé nél csak „E” dön tés hoz ha tó. A ma lig nus tu mor era di ká ci ó ja után öt év -
vel tü net és pa nasz men tes eset ben a be teg gyó gyult nak te kint he tõ és „A” mi nõ sí tést is ad ha tunk. 1–5 év kö zött az al kal -
mas ság meg íté lé se KLGS.

d) K: 4, 6, 11–13, 17–19, 21; F: 1–2, 4, 8.

e) Rossz in du la tú da ga nat csak a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett mi nõ sít he tõ össze füg gõ nek a ka to nai kö tel mek kel:
– a be teg kör nye ze té ben, ahol tel je sí tet te szol gá la tát, exo gen car ci no gen té nye zõ volt iga zol ha tó;
– a be teg bi zo nyít ha tó an ki volt téve e té nye zõ ha tá sá nak;
– a meg ha tá ro zott tí pu sú da ga nat és a ki mu ta tott car ci no gen té nye zõ kö zött szak ma i lag el is mert össze füg gés nek kell

len ni (pl. rönt gen su gár ha tá sá ra bõr-car ci no ma, io ni zá ló su gár zás ha tá sá ra os te o gen sar co ma stb.);
– meg kell vizs gál ni és nagy va ló szí nû ség gel ki zár ni a nem szol gá la ti ere de tû, ún. en do gen (örök lõ dés, élet kor)

ténye zõk le he tõ sé gét.

012 A nyi rok-
és vér kép zõ szö vet
rossz in du la tú
da ga na tai

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. fo lya ma to san ke zelt, 
még nem vég le ge sen 
ki ala kult ál la po tok

E E I I E KLGS E KLGS C81–C96

2. spon tán vagy ke ze -
lés sel el ért tar tós re -
mis sio

E E KLGS KLGS E KLGS E KLGS

3. spon tán vagy ke ze -
lés sel el ért, rö vid
ide ig tar tó re mis sio

E E E E E E E E

a)–e) Az itt mi nõ sí ten dõ non Hodg kin lympho mák, Hodg kin-kór, my e lo ma mul tip lex, kü lön bö zõ le u ka e mi ák,
valamint a nyi rok- és vér kép zõ szö vet egyéb rossz in du la tú da ga na ta i nak el bí rá lá sa, a 011. sza kasz ma gya rá za tá ban fog -
lal tak sze rint tör té nik. Wal denst röm-fé le hy per gam mag lo bu li na e mi ás pur pu ra el bí rá lá sa a 022-es sza kasz nál ta lál ha tó.

013 Jó in du la tú da ga na tok A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. so li ta er da ga na tok
el tá vo lí tá sa utá ni ál -
la pot func ti o ká ro so -
dás nélkül

A A A A KLGS A A A D10–D36

2. so li ta er és mul tip lex
da ga na tok func ti o -
ká ro so dás nélkül

KLGS KLGS A A KLGS K KLGS KLGS

3. so li ta er da ga na tok
el tá vo lí tá sa utá ni
 állapot mér sé kelt
func ti o ki e sés sel

E KLGS KLGS KLGS E K E KLGS

4. so li ta er és mul tip lex
da ga na tok mér sé kelt 
func ti o ki e sés sel

E KLGS KLGS KLGS E K E KLGS
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013 Jó in du la tú da ga na tok A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

5. so li ta er és mul tip lex
da ga na tok sú lyos
func ti o ki e sés sel,
vagy ha gá tol ják a
fel sze re lés viselését

E E E E E E E E

6. so li ta er da ga na tok
el tá vo lí tá sa utá ni ál -
la pot sú lyos func ti o -
ki e sés sel

E E E E E E E E

a) A be nig nus tu mor bár mi lyen ere de tû vagy lo ca li sa ti o jú ese tei, valamint ezek ke ze lé se utá ni ál la po tai.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, a da ga nat ki mu ta tá sá ra és morp ho ló gi ai szer ke ze té nek meg ha tá ro zá sá ra irá nyuló vizs -
gá la tok, meg fe le lõ func ti o ná lis vizs gá la tok.

c) El bí rá lás kor el sõ sor ban a da ga nat ál tal oko zott, ke ze lé se után vár ha tó vagy vissza ma radt func ti o ká ro so dás mér té -
két kell figye lembe ven ni, de szá mol ni kell az egyen ru ha- vagy az elõ írt sze rel vény vi se lés esz té ti kai (pl. ki ter jedt na e vus
pig men to sus az ar con) vagy tra u ma ti zá ló és ezzel eset leg ma lig ni sa ti ót elõ idé zõ ha tá sá val is. Sok eset ben a jó in du la tú
da ga nat ra di ca lis mû tét tel tör té nõ el tá vo lí tá sa tel jes gyó gyu lást és „A” mi nõ sí tést ered mé nyez. Mû tét után vissza ma radt
func ti o ká ro so dás ese tén azon ban a mi nõ sí tés csak „K” vagy „E” le het a func ti o ki e sés mér té ke sze rint. Fe lül vizs gá la ti el -
já rás so rán a mi nõ sí tést sok szor a se bé szi the ra pia in di ca ti ói, illetve sür gõs sé ge ha tá roz za meg. Hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo mány ba vé tel kor sür gõs mû tét ese tén „I”.

d) K: 3–4, 6, 11, 13, 17–19, 21; F: 1–4, 6.

e) Je len le gi is me re te ink sze rint nem mu tat ha tó ki össze füg gés a ka to nai kö tel mek és a jó in du la tú da ga nat kép zõ dés
kö zött.

014 Csak a hám ré teg re
ki ter je dõ rák (in situ
car ci no ma)
és bi zony ta lan
ter mé sze tû da ga na tok

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. ke ze lés után func ti o -
ká ro so dás nélkül

A A A A KGLS A KGLS A D00–D09, 
D37–D48

2. ke ze lés után mér sé -
kelt func ti o ki e sés sel

E E E KLGS E K E KLGS

3. fo lya ma to san ke zelt, 
még nem vég le ge sen 
ki ala kult állapot

I I I I E K E E

4. ke ze lés után sú lyos
func ti o ki e sés sel

E E E E E E E E

a)–e) Itt mi nõ sül nek a car ci no ma in situ és bi zony ta lan ter mé sze tû da ga na tok (pl. Reck ling ha u sen-fé le be teg ség) bár -
mi lyen ere de tû lo ca li sa ti o jú ese tei. He lyen ként se mi ma lig nus ként je lölt da ga na tok mi nõ sí té se ér te lem sze rû en 011. vagy
013. sza ka szok ma gya rá za tá ban fog lal tak sze rint tör té nik. Iga zolt 5 éves, tü net men tes túl élés ese té ben 1. al sza kasz ban
„A” mi nõ sí tés ad ha tó, 1 és 5 év kö zött „KLGS”, 1 évig „I”.

Endocrin betegségek (015–020)

015 A pajzs mi rigy
be teg sé ge

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d
1. mû tét utá ni nor mo -

func ti os ál la pot
A A A A A A A A E00–E07
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015 A pajzs mi rigy
be teg sé ge

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d
2. stru ma nyo má si

tüne tek nél kül,
 euthyreosis

KLGS A A A KLGS A KLGS A

3. stru ma nyo má si
tüne tekkel, mû tét
szük sé ges sé ge
esetén

E E E E E K E E

4. hy pert hy re o sis goly -
vá val vagy anél kül

E E E E E K E E

5. hy pot hy re o sis
( enyhe for mák)

E E E E E K E E

6. Hy pot hy re o sis
( súlyos for mák)

E E E E E E E E

a) Egy sze rû (nem to xi cus) stru ma, a pajzs mi rigy gyul la dá sos be teg sé gei és func tió za va rai, valamint ezek ke ze lé se
utá ni ál la po tai. Stru ma ma lig na ese tén a mi nõ sí tés a 011. sza kasz sze rint tör té nik.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, vér cu kor T3, T4, szük ség ese tén, TSH, EKG, nyak kör fo gat, pajzs mi rigy rtg. és scin -
tig rap hi as vizs gá la ta, sel la fel vé tel, gé gé sze ti szak vé le mény, szük ség ese tén a pajzs mi rigy be teg ség ki mu ta tá sá ra irá -
nyuló egyéb se ro ló gi ai vagy im mu no ló gi ai vizs gá lat.

c) El bí rá lás kor el sõ sor ban a ke ze lés szük sé ges sé gét, a ke ze lés után ki ala kult func ti o ná lis ál la po tot és annak tar tós sá -
gát, valamint az egyes el vál to zá sok (pl. exopht hal mus, vagy a nyak je len tõ sen meg nö ve ke dett kör fo ga ta) és az egyen ru -
ha-vi se lés esz té ti kai vo nat ko zá sa it kell mér le gel ni. Szer zõ dé ses és ht. ál lo mány ba vé tel kor „A” mi nõ sí tés csak a ke ze lést 
nem igény lõ eut hy re o id stru ma vagy a nor mo func ti os mû tét utá ni ál la pot ese tén hoz ha tó. Eny he, subs ti tu ti os ke ze lés sel
pa nasz és tü net men tes eset ben 015. 5/A5–A6-ban KLGS is al kal maz ha tó. A 3. al sza kasz ban a mû tét ered mé nyes sé gé tõl
füg gõ en mi nõ sí tünk, nor mo funk ci ós eset ben az 1. al sza kasz sze rint.

d) K: 3–4, 6, 11–14, 17–19, 21; F: 1–4, 6.

e) A pajzs mi rigy be teg sé gek ke let ke zé sé ben bi zo nyos örök lött haj lam is sze re pet ját szik, ezért a ka to nai kö tel mek kel
való össze füg gés nem is mer he tõ el. Ki vé telt ké pez het nek azon ese tek, ami kor az ad dig rej tett fo lya mat ki bon ta ko zá sa a
szol gá lat tal össze füg gõ té nye zõk (pl. rend kí vü li psy chés tra u ma, éhe zés, acut fer tõ zés) ha tá sá ra tör tént.

016 Cu kor baj A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. csak di é tá val ke zel -
he tõ for mák, jó ál ta -
lá nos állapot

E E KLGS KLGS KLGS A E KLGS E10–E14

2. szi go rú di é tá val,
tab let tá val ke zel he tõ 
formák

E E E E E K E KLGS

3. szi go rú di é tá val,
köze pes mennyi sé gû 
In zu lin nal kezel -
hetõ, nem la bi lis for -
mák, jó ál ta lá nos
állapot

E E E E E KLGS E E

4. szi go rú di é tá val,
nagy mennyi sé gû
In zu lin nal kezel -
hetõ, la bi lis for mák,
ér szö võd mé nyek kel

E E E E E E E E

a) Di a be tes mel li tus min den for má ja be le ért ve a csök kent glu kóz to le ran ti át és a la tens dia be test. A cu kor baj szö võd -
mé nyei: glo me ru losc le ro sis int ra ca pil la ris, Kim mels ti el-Wil son-fé le synd ro ma, neph ro pat hia di a be ti ca, ca ta rac ta di a be -
ti ca, re ti no pat hia di a be ti ca, an gi o pat hia di a be ti ca, gang ra e na di a be ti ca, ne u ro pat hia di a be ti ca.
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b) Éh gyom ri és sz. e. ter he lé ses vér cu kor, gyûj tött vi ze let (cu kor, ace ton), ve se func ti ok, szem fe nék, os cil lo met ria
( lehetõség sze rint Dopp ler), ideg gyó gyá sza ti vizs gá lat. A fa mi li a ris anam ne sist do ku men tál ni kell és ne ga tív eset ben ku -
tat ni a dia be test oko zó eset le ges alap be teg ség után.

c) Szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo mány ba vé tel, valamint kül föl di szol gá lat vál la lás ese tén di a be tes mel li tus sú lyos sá -
gá tól füg get le nül csak „E” mi nõ sí tés hoz ha tó. Hi va tá sos ál lo má nyú ak mi nõ sí té se szö võd mé nyek sú lyos sá gá nak figye -
lembe véte lével le het „K” Re na lis glyco su ria mi nõ sí té se „A”.

d) K: 4, 12, 14; F: 1–2.

e) A szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gés vizs gá la tá nál min de nek elõtt figye lembe kell ven ni, hogy a di a be tes
mel li tus örök lõ dõ be teg ség és a ge ne ti cus dis po si tio sok eset ben fenn áll hat a di a be tes ma ni fes ta ti o ja nél kül is. Di a be tes
mel li tus csak ki vé te les eset ben (pl. a szol gá la ti bal eset okoz ta tra u más di a be tes) is mer he tõ el ka to nai kö tel mek kel össze -
füg gõ be teg ség nek.

017 A has nyál mi rigy bel sõ 
el vá lasz tá sú
te vé keny sé gé nek
egyéb za va rai

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. eny he ese tek E E KLGS KLGS E K E KLGS E15–E16

2. sú lyos ese tek E E E E E E E E

a) Hy pogly ka e mia, has nyál mi rigy mû tét utá ni ál la pot, a gast rin-el vá lasz tás za va rai.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, éh gyom ri és ter he lé ses vér cu kor, éhe zé ses pró ba, meg fe le lõ hor mon szint vizs gá la tok,
panc re as Echo, szük ség ese tén ret rog rad panc re a tog rap hia, panc re as CT.

c) Eny he ese tek közé so rol ha tó az anam ne sis ben sze rep lõ func ti o na lis hy pogly ka e mia, ha a rosszul lét rit kán je lent ke -
zik, szén hyd rát ban sze gény ét rend del meg elõz he tõ és cu kor evés sel könnyen meg szün tet he tõ. A has nyál mi rigy mû tét
utá ni utó kö vet kez mény nél kül gyó gyult vagy subs ti tu ti os ke ze lés sel tar tó san biz to sí tott jó ál ta lá nos ál la pot ugyan csak
eny he eset nek te kint he tõ. Sú lyos eset nek kell te kin te ni az or ga ni cus ere de tû hy pogly ka e mi át és a func ti o na lis hy pogly -
ka e mia azon ese te it, ame lyek gya ko ri, szén hyd rát ban sze gény di é tá val nem meg elõz he tõ és cu kor evés sel nem szün tet he -
tõ rosszul lét tel jár nak. Sú lyos to váb bá a panc re a tec to mia utá ni ál lan dó utó ke ze lést igény lõ ál la pot és a Zol lin ger-El li son
synd ro ma is.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 21, 24; F: 1–2, 6.

e) A has nyál mi rigy en dok rin te vé keny sé gé nek za va rai nem te kint he tõk szol gá la ti ere de tû nek. Elõ for dul hat azon ban,
hogy a has nyál mi rigy mû tét re a ka to nai szol gá lat tel je sí té se alatt bal ese ti adat lap pal iga zol tan be kö vet ke zett hasi sé rü lés
után ke rül sor. Ilyen eset ben a mû tét utá ni ál la pot ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ nek tart ha tó.

018 A mel lék pajzs mi rigy
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he for mák E E E KLGS KLGS KLGS E E E20–E21

2. sú lyos for mák E E E E E E E E

a) Hy per pa rat hy re o i dis mus (be le ért ve a Reck ling ha u sen-be teg sé get) és hy po pa rat hy re o i dis mus min den for má ja.
Hys te ri ás te ta nia a 036-os, pszi cho gén te ta nia a 039-es sza kasz sze rint mi nõ sül.

b) Se rum Ca és P tar tal má nak meg ha tá ro zá sa, EKG, a cson tok fo ko zott vagy csök kent mész tar tal má nak, os te osc le ro sis,
csont cys ták és tö ré sek rtg. vizs gá lat tal tör té nõ ki mu ta tá sa, gast ro in tes ti na lis, ve se- és szem szö võd mé nyek vizs gá la ta.

c) Eny he for má nak a kli ni ka i lag tí pu sos, te ta nia nél kü li, könnyen ke zel he tõ hy po pa rat hy re o i dis mus tart ha tó. Hi va tá -
sos ál lo má nyú ak mi nõ sí té se A4 ro vat sze rint le het „K”, ha a hy po- vagy hy per pa rat hy re o i dis mus jól ke zel he tõ, rit ka te ta -
ni ás ro ha mok kal vagy ke vés és eny he szö võd ménnyel jár. A ne he zen ke zel he tõ, gya ko ri ro ha mok kal, több és sú lyos szö -
võd ménnyel kí sért ese tek mi nõ sí té se „E”. 018.1/A3 ro vat sze rint hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés hy po- vagy hy per pa rat hy re o i dis mus ese tén nem iga zol ha tó.
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019 Az agy ala pi mi rigy
mû kö dé si za va rai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he for mák E E E KLGS E KLGS E E E22–E23

2. sú lyos for mák E E E E E E E E

a) Ac ro me ga lia, Mar fan-synd ro ma, She e han-fé le synd ro ma, Sim monds-fé le be teg ség, hy pop hy sis ere de tû tör pe ség,
di a be tes in si pi dus, iat ro gén hy pop hy sis za va rok és a hy pop hy sis és di en cep ha lo-hy pop hy se a lis rend szer egyéb za va rai.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, éh gyom ri és ter he lé ses vér cu kor, ac tu a lis vagy ter he lés utá ni hor mon ter me lés és ürí tés 
meg ha tá ro zá sa, sel la tur ci ca és cson tok rtg. vizs gá la ta, lá tó tér vizs gá lat.

c) A Mar fan synd ro ma meg íté lé se az egyes kli ni kai meg je le né si for mák alap ján tör tén het.

d) K: 2–4, 6, 11–14, 16–19, 21, 24; F: 1–4, 6, 8.

e) A hy pop hy sis-hy pot ha la mus rend szer za va rai kö zül csu pán azok mi nõ sít he tõk össze füg gõ nek a ka to nai kö tel mek -
kel, ame lyek a ka to nai szol gá lat ide je alatt és a ka to nai fel ada tok tel je sí té se köz ben el szen ve dett ko po nya sé rü lé sek után
je lent kez tek.

020 A mel lék ve se
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

E E E E E E E E E25–E27

a) Cus hing-fé le synd ro ma, Conn-fé le synd ro ma, ad re no ge ni ta lis za va rok, Ad di son-kór, Wa ter ho u se-Fri de rich sen
synd ro ma. Phe och ro mo cy to ma ese tén a mi nõ sí tés 011., 013., 014. sza ka szok sze rint tör té nik.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, éh gyom ri és ter he lé ses vér cu kor, Se kre a ti nin, UN, Se Na, Cl, K, hor mon ter me lés és
ürí tés vizs gá la ta a hor mon con cent ra tio meg ha tá ro zás, illetve a sti mu lá ló és supp res si ós pró bák el vég zé se út ján, sel la tur -
ci ca, cson tok, ve sék és mel lék ve sék rtg. vizs gá la ta, sze mé sze ti és ideg gyó gyá sza ti szak vizs gá lat.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14–16, 21, 24; F: 1–2, 6, 8.

e) A mel lék ve se be teg sé gei a ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ be teg sé gek, a szol gá la ti bal ese tek bõl szár ma zó,
tra u más mel lék ve se ká ro so dá sok ki vé te lé vel.

Anyagcsere betegségek (021–024)

021 Kösz vény A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. nem ré gen fenn ál ló,
re mis sio ál la po tá ban 
lévõ kösz vény, rit ka
ro ha mok esetén

E E E E E KLGS E E M10

2. „vis ce ra lis” kösz -
vény, gya ko ri ro ha -
mok esetén

E E E E E E E E

a) Arth ri tis uri ca, kösz vé nye sek neph ro pat hi á ja és a kösz vény egyéb ma ni fes ta ti o ja.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, vér cu kor, Se kre a ti nin, UN, Se, húgy sav, vi ze let urat-tar ta lom meg ha tá ro zá sa, EKG,
mell kas rtg., húgy sa vas nát ri um kris tá lyok ki mu ta tá sa a sy no vi a lis fo lya dék ból, kli ni kai ada tok (top hu sok, ro ham le írás).

c) Ab ban az eset ben, ha a „vis ce ra lis” kösz vény há rom éven át vég zett ke ze lé se mel lett éven te az eü. sza bad ság a
60 na pot nem ha lad ja meg, a 021.2/A4 ro vat sze rint „K” mi nõ sí tés is ad ha tó.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 21; F: 1–2, 6.

e) Arth ri tis uri ca ere de té re vo nat ko zó is me re te ink sze rint örök lõ dõ és ezért a ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ
be teg ség. Szol gá la ti bal eset ál tal ki vál tott ro ham ese tén szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ ál la pot rosszab bo dás is mer -
he tõ el.
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022 Az anyag cse re za va rai A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he E E KLGS KLGS E A E KLGS E70–E90

2. kp. sú lyos E E E E E K E E

3. sú lyos E E E E E E E E

a) Az ami no sav-anyag cse re és trans port (pl. Fan co ni synd ro ma), a szén hyd rát-anyag cse re és trans port (pl. di a be tes
re na lis), a zsír anyag cse re (pl. hy per cho les te ro la e mia, hy per li pi da e mia), a plaz ma fe hér jék anyag cse re (pl. mac rog lo bu li -
na e mia), az ás vá nyi anyag cse re (pl. ha e moch ro ma to sis, de ge ne ra tio he pa to len ti cu la ris, cal ci no sis), a fo lya dék, elect ro lit
és a sav bá zis egyen súly (pl. hy per- és hy po nat ra e mia, aci do sis, al ka lo sis, hy per- és hy po po tas sa e mia) és az anyag cse re
egyéb za va ra (pl. amy lo i do sis).

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, az anyag cse re za var ki mu ta tá sá ra irá nyuló vizs gá la tok.

c) A szû rõ vizs gá lat so rán vé let le nül ki mu ta tott di a be tes re na lis, hy per cho les te ro la e mia, hy per li pi da e mia,
Gilbert- féle hy per bi li ru bi na e mia pa nasz men tes ese tei az anyag cse re eny he za va ra i nak te kint he tõk. Az át me ne ti jel le gû
 folyadék, elect ro lit, sav-bá zis egyen súly vagy egyéb pa naszt oko zó (pl. Wal denst röm-fé le pur pu ra
hy per gam mag lo bu li na e mia) za var mi nõ sí té se a 2-es al sza kasz sze rint tör té nik. Amy lo i do sis, ha e moch ro ma to sis,
Wal dest röm-fé le mac rog lo bu li na e mia vagy egyéb sú lyos anyag cse re za var ese tén al kal mat lan mi nõ sí tés hoz ha tó.

d) K: 2, 4, 12–14, 17–19, 21; F: 1–4, 6.

e) Mi vel az anyag cse re za va rok dön tõ en örö költ rend el le nes sé gek vagy va la mi lyen más be teg ség hez tár su ló má sod la -
gos el vál to zá sok, így nem te kint he tõk a ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ be teg sé gek nek.

023 Túl súly és el hí zás A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. Túl súly E E KLGS KLGS KLGS A E A E65–E68

2. El hí zás I (kö ze pes
fokú)

E E E E E K E KLGS

3. El hí zás II–III
( súlyos, ext rém
fokú)

E E E E E E E E

a) Obe si tas, lo ca lis zsír fel ra kó dás.

b) Az el hí zás mér té ké nek pon to sabb mennyi sé gi meg ha tá ro zá sá ra a test tö meg in de xet (BMI) hasz nál juk. A test tö -
meg in dex (BMI) pon to sab ban tük rö zi a zsír fe les le get. A BMI-t úgy szá mol juk, hogy a (kg-ok ban) mért test súlyt oszt juk
a (mé ter ben) mért test ma gas ság négy ze té vel. A „nor má lis” BMI: 18,5–24,9 kg/m2.

A túl súly és el hí zás mér té ke:

BMI WHO

< 18,5 So vány

18,5–24,9 Nor má lis

25,0–29,9 Túl súly

30,0–34,9 El hí zás I

35,0–39,9 El hí zás II

> 40,0 El hí zás III

c) Az el hí zás mér té ke csu pán tá jé koz ta tó jel le gû adat ként szol gál hat. Vég le ges mi nõ sí tés csak az egyé ni te her bí -
ró-ké pes ség ér té ke lé se után, valamint 25,0 BMI fe let t a test zsír% meg ha tá ro zá sa alap ján hoz ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé -
ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 023.1/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 21, 23; F: 1–2.

e) Az el hí zás nem te kint he tõ a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ kó ros ál la pot nak.
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024 Im mun za va rok
és táp lál ko zá si
hi ány ál la po tok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he E E E KLGS E A E KLGS B20–B24, 
D80–D89, 
E40–E64,

Z20.6,
Z21

2. kp. sú lyos E E E E E KLGS E E

3. sú lyos E E E E E E E E

a) A vi ta mi nok, a hu mo ra lis im mu ni tás, a sej tes im mu ni tás hi á nya, ke vert tí pu sú im mun de fi ci en cia, valamint szer zett 
for mái, pl. AIDS.

b) Vi ta mi nok ki vá lasz tá sá nak vizs gá la ta a vi ze let ben, ter he lé si pró bák thi a min, ri bo fla vin és as cor bin sav ese té ben, a
ca pil la ris re sis ten tia vizs gá la ta as cor bin sav-hy po vi ta mi no sis ese té ben, adap to met ri ás vizs gá lat axe ropht hol-hy po vi ta -
mi no sis ese té ben, ugyan itt a plas ma axe roph tol, ill. ca ro tin tar tal má nak meg ha tá ro zá sa. Im mun de fi cit ki mu ta tá sá ra irá -
nyuló im mu no ló gi ai vizs gá la tok.

c) Az eny he tü ne tek kel járó vi ta min hi ány mi nõ sí té se le het „A”, vagy „K” a kli ni kai kép tõl füg gõ en. Is mé tel ten fel lé -
põ vi ta min hi ány, par ti a lis vagy to ta lis an ti test hi ány ese te i nek mi nõ sí té se „KLGS”, illetve „E”. Az im mun de fi ci en cia
(AIDS) mi nõ sí té se min den eset ben „E”.

d) K: 4, 12, 24; F: 1, 6.

e) Mi vel az avi ta mi no si sok és a szer zett im mun de fi ci en cia min dig va la mely elõ ze tes be teg ség kö vet kez mé nyei és az
egyéb im mun za va rok pe dig con ge ni ta lis ere de tû ek, mi nõ sí té sük ese tén a ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is -
mer he tõ el.

Vérképzõ szervek betegsége (025–029)

025 Hi ány vér sze gény ség A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he for mák E E E KLGS E A E A D50–D53

2. sú lyos for mák E E E E E KLGS E E

a) Vas hi ány-vér sze gény ség, ana e mia per ni ci o sa, fól sav-ana e mia, egyéb hi ány-vér sze gény sé gek, post ha e morr ha gi ás
ana e mia és az egyéb se cun der ana e mi ák.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, re ti cu lo cy ta-szám, throm bo cy ta-szám, bi li ru bin, Se vas, TVK, fól sav, szék let fé reg pe -
te, a gyo mor-bél rend szer át vizs gá lá sa. Kü lö nö sen ana e mia per ni ci o sa gya nú ja ese tén ster num punc tio, pró ba reg ge li,
Schil ling-pró ba, Se Bi. meg ha tá ro zás.

c) A kül föl di szol gá lat ra je lent ke zõk ese tén „E” mi nõ sí tés már az idõ sza kos pa ren te ra lis subs ti tu tio és ellen õr zés
szük sé ges sé ge ese tén hoz ha tó. Az egyes ese tek mi nõ sí té se a ki vál tó ok tól füg gõ en (pl. ok kult vér zést oko zó be teg ség,
gyo mor mû tét utá ni ál la pot, ana ci di tás stb.) tör té nik.

d) K: 1–2, 4, 11–14, 17–19, 21; F: 1–4, 6.

e) Hi ány-vér sze gény ség a ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ be teg ség.

026 Örök lõ dõ és szer zett
vér sejt ol dó
(ha e moly ti cus)
vér sze gény ség

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. eny he for mák E E E KLGS E K E KLGS D55–D59

2. sú lyos for mák E E E E E KLGS E E

a) Örök lõ dõ spha e ro cy to sis, ana e mia en zim de fi cit  miatt, tha las sa e mia, sar ló sej tes ana e mia, ha e mog lo bi no pat hi ák,
au to im mun és nem au to im mun ha e moly ti cus ana e mia, ha e mog lo bi nu ria exo gen okú ha e moly sis  miatt.
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b) VDRL, We, tel jes vér kép és vi ze let, re ti cu lo cy ta szám, throm bo cy ta-szám, VVT-re sis ten tia, Co ombs-pró ba, Se bi -
li ru bin, LDH, Se vas, TVK, ster num punc tio és a ha e moly ti cus ana e mia kü lön bö zõ alak ja i nak meg ha tá ro zá sá ra hasz nált
spe ci fi kus di ag nos ti cai pró bák (pl. Ham-, Hel ler-, Nel son-, Ro sen bach-pró bák).

c) A kül föl di szol gá lat ra je lent ke zõ nél (A2d ese tén) „A” mi nõ sí tés csak olyan szer zett vér sze gény ség ese tén al kal -
maz ha tó, ami kor a spon tán vagy gyógy sze res ke ze lés utá ni gyó gyu lás óta leg alább két év telt el.

d) K: 2, 4, 11–14, 17–19, 21; F: 1–4, 6.

e) Bi zo nyos ké mi ai mér gek vagy fi zi kai ár tal mak ha tá sá ra ki ala kult ha e moly ti cus vér sze gény ség egyes ese tei össze -
füg gés be hoz ha tók a ka to nai kö tel mek kel.

027 Ve le szü le tett és egyéb
vér sze gény ség

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he for mák E E E KLGS E KLGS E KLGS D60
2. sú lyos for mák E E E E E E E E

a) Ana e mia ap las ti ca, ana e mia si de rob las ti ca.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, re ti cu lo cy ta-szám, throm bo cy ta-szám, VVT-re sis ten tia, Se vas, TVK, EKG,
sternum- punctio.

c) He veny post ha e morr ha gi ás ana e mia és egyéb se cun der ana e mi ák a ki vál tó ok sze rint mi nõ sí ten dõk. Ap las ti cus
ana e mia és ana e mia si de rob las ti ca csak a 027.2 sza kasz sze rint mi nõ sít he tõ.

d) K: 2, 4, 11–14, 17–21; F: 1–4, 6.

e) Bal eset vagy sé rü lés kö vet kez té ben ki ala kult post ha e morr ha gi ás ana e mia egyes ese tei le het nek össze füg gõ ek a
 katonai kö tel mek kel.

028 Vé ral va dá si hi bák A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he for mák E E E KLGS E K E E D65–D68

2. sú lyos for mák E E E E E KLGS E E

a) Ha e mop hy lia, egyéb vér al va dá si fak to rok con ge ni ta lis hi á nya, von Wil leb rand-fé le be teg ség, vér zé ses za va rok
ke rin gõ an ti co a gu lan sok  miatt, de fib ri na ti ós synd ro ma, vér al va dá si fac to rok szer zett hi á nya.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, throm bo cy ta-szám, vér zé si és al va dá si idõ, co a gu log ramm, Rump le-Le e de tü net vizs -
gá la ta.

c) Hi va tá sos ál lo mány nál eny he le fo lyá sú vagy la tens ha e morr ha gi ás di at he sis ese tén a mi nõ sí tés le het „K”.

d) K: 2, 4, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6–8.

e) Az örök lõ dõ vagy szer zett vér al va dá si hi bák ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ be teg sé gek.

029 Egyéb vér zé ses
ál la po tok, valamint
a vér és a vér kép zõ
szer vek egyéb
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. eny he for mák E E E KLGS E K E KLGS D69–D77

2. sú lyos for mák E E E KLGS E KLGS E E

a) Ide tar toz nak a 028. pont ba nem so rol ha tó, egyéb vér zé ses ál la po tok.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, throm bo cy ta-szám, Co ombs-pró ba, vér zé si és al va dá si idõ, co a gu log ramm, Se kre a ti -
nin, UN, Se össz fe hér je, Elfo, ster num punc tio, Rum pel-Le e de tü net vizs gá la ta, EKG.

c) A kül föl di szol gá lat ra je lent ke zõ nél (029.1/A2d ese tén) se cun der és tü ne ti throm bo cy to pe nia, valamint leukae -
moid re ac tio ese tén leg alább két év vel a gyó gyu lás után „A” mi nõ sí tés hoz ha tó.

d) K: 2, 4, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6, 8.

e) Nem ál la pít ha tó meg össze füg gés a ka to nai kö tel mek és e sza kasz sze rint mi nõ sí tett be teg sé gek kö zött.
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Ideg-elme betegségek (030–053)

030 Szer vi és kór jel zõ
ér tel mi (men ta lis)
za va rok

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. át me ne ti, ma rad -
vány tü net nél kül

E E E E E KLGS E E F00–F09

2. tar tós, sú lyos tü ne -
tek kel

E E E E E E E E

a) De men cia, or ga ni kus am nesz ti kus szind ro ma, de li ri um, me lyet nem al ko hol vagy más pszi cho ak tiv szer okoz,
agyi ká ro so dás vagy tes ti be teg ség okoz ta egyéb men tá lis rend el le nes sé gek (hal lu ci no zis, ca ta to nia, pa ra no id za var,
han gu lat za var, szo ron gás, disszo ci a tiv za var, emo ci o na lis la bi li tás), or ga ni kus sze mé lyi ség és vi sel ke dés za va rok (epi -
lep szi ás, postt ra u más, pos ten cep ha li ti ses, egyéb ideg rend sze ri ká ro so dás okoz ta sze mé lyi ség za va rok).

b) Pszi chi át ri ai vizs gá lat, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns). Alap be teg ség nek meg fe le lõ la bo ra tó ri u mi és mû -
sze res vizs gá lat.

c) A de men tia ere de te és sú lyos sá gi foka a mi nõ sí tést nem be fo lyá sol ja, csak „E” dön tés hoz ha tó.

d) K: 2, 4, 11–14, 15–19, 21, 23–24; F: 1–4, 6, 8.

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés mér le ge len dõ agy sé rü lés, olyan agy ve lõ gyul la dás ma rad vá nya ként, ahol a fer tõ -
zés a ka to nai kö zös ség gel va ló szí nû.

031 Al ko hol okoz ta
ér tel mi
és vi sel ke dés za va rok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ke ze lés re tar tó san
tü net men tes,
 abstinens

E E E E E KLGS E E F10

2. ke ze lés re nem tü net -
men tes

E E E E E E E E

a) A rend sze res, mér ték te len al ko hol fo gyasz tás, al ko hol füg gõ ség, meg vo ná si szind ró ma, am nesz ti kus szind ró ma,
egyéb al ko hol okoz ta pszi cho ti kus za var (de li ri um, hal lu ci no zis).

b) Pszi chi at ri ai vizs gá lat, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) Kor lá to zá sok nem al kal maz ha tók.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem iga zol ha tó.

032 Drog (pszi cho ak tiv
szer), gyógy szer
hasz ná la ta ál tal
oko zott ér tel mi,
ér zel mi, vi sel ke dés-
és szo ma ti kus za va rok

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. ke ze lés re re a gá ló E E E E KLGS KLGS E KLGS F11–F19

2. ke ze lés re nem re a -
gál, vissza esõ

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõk a 031. ki vé te lé vel a pszi cho ak tiv szer rend sze res hasz ná la ta, túl ada go lás, drog fo gyasz tás és a
drog füg gõ ség, a meg vo ná si és az am nes ti kus szind ró ma, valamint az egyéb psy cho ti kus és szo ma ti kus za var. A drog -
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szûréskor a drog vizs gá lat ra akk re di tált, az MH EVI to xi ko ló gi ai ku ta tó osz tá lyon vég zett nagy mû sze res vizs gá lat tal iga -
zolt po zi tí vi tás ese tén, hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel elõtt (ide ért ve a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyi fel vé telt és 
HM ösz tön dí jas szer zõ dés kö tést is) a mi nõ sí tés csak „E” le het. A szol gá lat tel je sí tés so rán (ide ért ve a kül föl di szol gá lat
elõt ti és utá ni szû rõ vizs gá la to kat is) ész lelt nagy mû sze res vizs gá lat tal meg erõ sí tett drog po zi tí vi tás ese tén az egész sé gi
al kal mas sá gi mi nõ sí tés „E”.

b) –

c) Pszi chi át ri ai ki vizs gá lás, pa rancs no ki, csa pat or vo si jel lem zés. Az elsõ fo kon ho zott „E” mi nõ sí tés el le ni fel leb be -
zés ese tén a má sod fo kon el já ró bi zott ság a drog szû rés kor biz to sí tott és az MH EVI to xi ko ló gi ai ku ta tó osz tá lyon õr zött
ún. ha tó sá gi „B” min ta nagy mû sze res vizs gá la tát el ren del he ti és a mé ré si ered mény alap ján dönt.

d) –

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés nem iga zol ha tó.

033 Ha sa dá sos el me za var
és té ves esz més
rend el le nes sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ke ze lés re jól re a gál,
tü net men tes, nem is -
mét lõ dik

E E E E E KLGS E E F20–F29

2. ke ze lés re ma rad -
vány tü net tel gyó -
gyul, vissza esõ

E E E E E E E E

a) Schi zoph re nia min den for má ja, schi zo ti pi ás, per zisz tá ló té ves esz mék kel járó rend el le nes sé gek, schi zo af fek tiv és
egyéb nem or ga ni kus pszi ho ti kus rend el le nes sé gek.

b) Pszi chi át ri ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2, 4, 11–14, 15–19, 21, 23–24; F: 1–4, 6, 8.

e) E sza kasz meg be teg sé gei a ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ ek.

034 Han gu lat za va rok
(af fec tiv
rend el le nes sé gek)

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ke ze lés re jól re a gá -
ló, rö vid le fo lyá sú,
tar tó san tü net men tes

E E E E E KLGS E KLGS F30–F39

2. is mé tel ten je lent ke -
zõ vagy tar tós le -
folyású

E E E E E E E E

a) Má ni ás epi zód, de presszi ós epi zód, bi po lá ris af fek tiv za var, is mét lõ dõ de presszi ós rend el le nes sé gek, per zisz tá ló
han gu la ti za var (cyc lot hy mia, dyst hi mia), egyéb han gu lat za va rok. (A ne u ro ti kus, stressz hez tár su ló szo ron gá sos, de -
presszi ós za var a 036 alap ján mi nõ sí ten dõ.)

b) Pszi chi át ri ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 21, 24; F: 6.

e) E sza kasz be teg sé gei a ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ ek.
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035 Al vás za va rok A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. rit ka elõ for du lás, ke -
ze lés re re a gá ló

E E E E E KLGS E KLGS G 47

2. gya ko ri elõ for du lás,
szo ma ti kus tü ne tek -
kel

E E E E E E E E

a) Som na bu liz mus, in som ni ák, hy per som ni ák, al vá si ap noe, nar co lep sia.

b) Ne u ro ló gi ai, pszi chi át ri ai, al vás la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, ke ze lé sek (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2, 11–12, 24; F: 1, 6.

e) E sza kasz be teg sé gei ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ ek.

036 Ne u ro ti kus, stressz hez 
tár su ló és szoma to -
form be teg sé gek. 
Táp lál ko zá si za va rok

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. mér sé kelt tü ne tek -
kel, ke ze lés re
 reagáló

E E E KLGS E KLGS E KLGS F40–42
F44–48

2. ki fe je zett, ke ze lés re
nem ja vu ló

E E E E E E E E F50–51

a) Fó bi ás, szo ron gá sos rend el le nes sé gek (pá nik, ge ne ra li zált szo ron gás, ke vert szo ron gá sos és de presszi ós za var),
ob ses siv-kom pul ziv za var, disszo ci a tiv (kon ver zi ós) za va rok, szo ma to form rend el le nes sé gek, egyéb ne u ro ti kus rend el -
le nes sé gek (ne u rasz té nia), ano re xia, bu li mia ner vo sa.

b) Pszi chi át ri ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2–6, 12, 13, 15, 17, 23–24; F: 1–2, 4, 6, 8.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem iga zol ha tó.

037 Sze mé lyi ség-
és vi sel ke désza va rok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

sze mé lyi ség za var
min den faj tá ja

E E E E E E E E F60–65
F89

a) E sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a BNO-ban sze rep lõ sze mé lyi ség za va rok, me lyek nem agyi ká ro so dás hoz já rul nak 
(pa ra no id, schi zo id, disszo ci á lis, ér zel mi leg la bi lis, hyst ri o ni kus, anan cas ti kus, szo ron gó, de pen dens) és az éret len sze -
mé lyi ség.

b) Pszi chi át ri ai ki vizs gá lás (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) –

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés e sza kasz sze rin ti mi nõ sí tés nél nem is mer he tõ el.
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038 Gyer mek-
 és ser dü lõ kor ban
kez dõ dõ vi sel ke dé si
és ér zel mi
(emo ci o na lis)
rend el le nes sé gek

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. ke ze lés re jól re a gál E E E E E E E E F90–98

2. ke ze lés re nem re a gál E E E E E E E E

a) Gyer mek kor ban kez dõ dõ hy per ki ne ti ku sza var tic, nem or ga ni kus enu re sis, da do gás.

b) Ne u ro ló gi ai és/vagy pszi chi át ri ai ki vizs gá lás, ke ze lés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) –

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

039 Lel ki (pszi chés)
fej lõ dés za va rai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ke ze lés re jól re a gál E E E E E E E E F80–89

2. ke ze lés re nem re a gál E E E E E E E E

a) A be széd ki fe je zõ és meg ér tés za va ra, ol va sá si, írás za var, amely a gyer mek kor ban kez dõ dött.

b) Ne u ro ló gi ai és/vagy pszi chi át ri ai ki vizs gá lás, ke ze lés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) –

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés nem is mer he tõ el.

040 Sú lyos stressz ál tal
ki vál tott re ak ció
és al kal maz ko dá si
rend el le nes sé gek

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. rö vid le fo lyás sal,
tünet mentesen
 gyógyul

E E E E E KLGS E E F 43

2. el hú zó dó le fo lyás -
sal, maradvány -
tünettel

E E E E E E E E

a) E sze rint mi nõ sí ten dõk az ab nor mis fi zi kai és/vagy men tá lis stressz re adott re ak ci ók, a poszt tra u más stressz za var
(tra u más él mény re fel lé põ ké sõi vá lasz), az al kal maz ko dá si za va rok (új élet kö rül mé nyek hez való al kal maz ko dás so rán
ala kul nak ki).

b) Pszi chi át ri ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 12, 13, 15, 17, 24, 25; F: 1–2, 6.

e) A szol gá lat so rán az át la gos fruszt rá ci ót meg ha la dó fi zi kai vagy pszi chi kai stressz re ki ala ku ló al kal maz ko dá si
 reakció, postt ra u más stressz za var le het a ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ.
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041 Men tá lis re tar dá ció
(szel lem i
vissza ma ra dott ság)

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

E E E E E E E E F70–79

a) Itt mi nõ sí ten dõk, akik nél az in tel li gen cia mu ta tó 80 alatt van és men tá lis el ma ra dást a pszi cho ló gi ai exp lo rá ció is
meg erõ sí ti.

b) Pszi chi át ri ai vizs gá lat (osz tá lyos, am bu láns).

c) A mi nõ sí tés ki mon dá sá hoz a tesztered mé nye ken túl az élet tör té ne ti ese mé nye ket és az exp lo rá ció ál tal fel tár ta kat
is figye lembe kell ven ni.

d) –

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

042 A köz pon ti
ideg rend szer
gyul la dá sos be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ma rad vány tü net nél -
kül

A A A A A A A A G00–09

2. ma rad vány tü net tel E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük a me nin gi tis, en cep ha li tis, po li o my e li tis, my e li tis, int rak ra ni a lis, int ras pi na lis tá lyog, ko po nya ûri,
ge rinc csa tor nai phle bi tis, throm boph le bi tis kór ké pe ket, ame lyek sú lyos sá ga a csak li qu or el té rést oko zó, egyéb ként
tünet mentes me nin gi tis tõl, a le ta lis ki me ne te lû ig ter jed.

b) Kór ház i ki vizs gá lás (in do kolt a vég le ges mi nõ sí tés sel min den ál lo mány ka te gó ri á ban meg vár ni a vég ál la po tot).

c) –

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 21; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a meg be te ge dés ka to nai kö zös ség ben zaj ló jár vány ese tén 
ke let ke zett.

043 Az ext ra py ra mi da lis
rend szer be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he for mák E E E E E KLGS E KLGS G20–26

2. kp. sú lyos, sú lyos
for mák

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõ a Par kin son-kór, má sod la gos par kin so niz mus, a törzs dú cok egyéb el fa ju lá sos meg be te ge dé sei,
tónus zavarok, tre mor, cho rea, my oc lo nus, tic egyéb moz gás i rend el le nes sé gek. Gyógy szer okoz ta ext ra py ra mi da lis
moz gás za va rok.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2, 4, 11–14, 16–19, 21, 23–24; F: 1–4, 6, 8.

e) Amennyi ben a moz gás za var ka to nai kö tel mek kel oki és idõ be ni kap cso la ta bi zo nyí tott, a ka to nai kö tel mek kel való 
össze füg gés is mer he tõ.

2006/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2497



044 Köz pon ti
ide g rend szer
el fa ju lá sos
(de ge ne ra tív)
be teg sé gei és egyéb
za va rai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d
E E E E E E E E G10–13

G30–32
G80–83
G90–94

a) Hung tin ton cho rea, örök lõ dõ ata xi ák, mo to ne u ron meg be te ge dé sek. Egyéb egy vég tag ra, fél és két ol da li bé nu lá -
sok ha a kó rok is me ret len. Az au to nom ideg rend szer rend el le nes sé gei, to xi kus en cep ha lo pat hi ák.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) –

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

045 A ge rinc ve lõ
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eny he for mák E E E E E KLGS E KLGS G95
G992. kp. sú lyos, sú lyos

for mák
E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük a sy rin go my e lia, ge rinc ve lõ ér ere de tû bán tal ma it, spon dy lo ti kus, da ga na tos és egyéb my e lo pat hi á kat.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2, 4, 11–14, 16–19, 21, 23–24; F: 1–4, 6–8.

e) A ka to nai kö tel mek kel össze füg gés nem is mer he tõ el.

046 A köz pon ti
ideg rend szer
el ve lõt le ne dé si
(de my e li ni zá ci ós)
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. eny he for mák E E E E E KLGS E KLGS G35–37

2. kp. sú lyos, sú lyos
for mák

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük a scle ro sis mul tip lex, ne u ro my e li tis op ti ca, egyéb de my e li ni zá ci ós meg be te ge dé se ket.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2, 4, 10, 12–14, 17–19; F: 1–2, 4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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047 Epi lep sia A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. al kal mi epi lep szi ás
ro ham

E E E E E KLGS E E G40–41

2. rit ka rosszul lét,
gyógy szer rel be -
folyásolható

E E E E E KLGS E E

3. gya ko ri rosszul lét
és/vagy psy chés
 tünet

E E E E E E E E

a) Ide tar to zik a ge ne ra li zált, fo ká lis epi lep sia bár mely for má ja és az al kal mi epi lep si ás ro ham.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2–4, 6; F: 1–2.

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés a ka to nai szol gá lat tal össze füg gõ tra u ma, köz pon ti ideg rend sze ri gyul la dás után
is mer he tõ el.

048 Mig rén és egyéb
fej fá jás for mák

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. aura nél kü li mig rén,
ten zi ós fej fá jás

E E E KLGS E A E A G43–44

2. mig rén au rá val, el -
sõd le ges fej fá jás
gya ko ri ro ha mok kal, 
clus ter fejfájás

E E E E E KLGS E KLGS

a) Itt mi nõ sít jük az el sõd le ges fej fá já so kat (mig rén, clus ter, ten zi ós, kü lön le ges fej fá jás for mák).

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2–4, 6, 7, 11–15, 22; F: 1–2.

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés nem is mer he tõ el.

049 Agyi bé nu lá sos
tü net cso port
(szind ró mák), az
ideg rend szer egyéb
rend el le nes sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d
E E E E E E E E G80–83

G90–99
Q85

a) Itt mi nõ sít jük a cse cse mõ ko ri agyi bé nu lás, az au to nom ideg rend szer rend el le nes sé gei, egyéb agyi és ge rinc ve lõi
rend el le nes sé gek, ne u ro fib ro ma to sis és más fa ko ma to si sok ese te it.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) –

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés nem is mer he tõ el.
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050 Agy ide gek be teg sé gei A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ma rad vány tü net
 nélkül

E E KLGS KLGS E KLGS E KLGS G50–G53

2. ma rad vány tü net tel E E E E E E E E

a) Ide tar to zik az agy ide gek bé nu lá sa, sé rü lé se, gyul la dá sa, ne u ral gi á ja.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2–4, 6, 11–15, 17–19; F: 1–4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha tra u más vagy to xi kus be ha tás kö rül mé nyei ezt egyértel -
mûen iga zol ják.

051 I deggyök és ideg fo nat
(ple xus)
rend el le nes sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ke ze lés re jól re a gál,
ma rad vány tü net nél -
kül gyógyul

A A A A A A A A G54–55

2. ge rinc mû tét utá ni ál -
la pot ma rad vány tü -
net, illetve funk ció-
 za var nélkül

E E E E KLGS K E KLGS

3. mû té tet nem igény lõ 
rend el le nes ség és
ge rinc mû tét utá ni ál -
la pot, ma rad vány tü -
net tel
funk ció ká ro so dás sal

E E E E E KLGS E E

a) Itt mi nõ sít jük a porc ko rong sér vek és azok mû té te utá ni ál la po tot, a ple xu sok és ideg gyö kök egyéb megbetegedé -
seit.

b) Ne u ro ló gi ai és/vagy ideg se bé sze ti ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) Mû tét után 5 év vel a 051.2 ro vat mi nõ sí té se vé gig „A”. Hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor, valamint a ka -
to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zés kor vi szont a mi nõ sí tés „E”.

d) K: 1–12, 14, 16, 17, 21; F: 1–7.

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés csak a szol gá la ti ere de tû bal eset után ki ala kult, az zal ok sá gi össze füg gés ben fel -
lé põ fo lya mat ese tén vé le mé nyez he tõ.
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052 Az ide gek el fa ju lá sos
ká ro so dá sa (mono
és poly ne u ro pat hi ák)
és a pe ri fé ri ás
ideg rend szer egyéb
rend el le nes sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. eny he de fek tus sal,
mér sé kelt funk ció-
 za var ral

E E E KLGS E K E KLGS G56–64

2. vég le ges ma rad -
vánnyal, ki fe je zett
funk ció za var ral

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük a pe ri fé ri ás ideg ká ro so dá so kat – ki vál tó okok tól füg get le nül –, alag út szind ró má kat.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2, 3, 6, 7, 12–14, 18–20; F: 1–4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés a tra u ma, mér ge zés kö rül mé nye i nek vizs gá la ta alap ján ítél he tõ meg.

053 My o pat hi ák és egyéb
izom be teg sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. funk ci ót je len tõ sen
nem be fo lyá so ló
form a, ke ze lés re jól
reagál

E E E KLGS E KLGS E KLGS G70–73

2. je len tõs funkció -
zavarral

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük a my ast he nia gra vis, és egyéb my o pat hi ák, my o to ni ák, pe ri o di kus bé nu lás, gyul la dá sos my o pat hi ák
ese te it.

b) Ne u ro ló gi ai ki vizs gá lás, ke ze lés, kö ve tés (osz tá lyos, am bu láns).

c) –

d) K: 2–4, 6–9, 12–15, 18–21; F: 1–4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gés nem is mer he tõ el.
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Érzékszervek betegségei (054–074)

054 A szem go lyó és az
üveg test be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. lá tás rom lást nem
oko zó szem sé rü lés
ma rad vány tü ne tek -
kel

E E E KLGS KLGS K E KLGS H44–H45

2. át ha to ló szem sé rü lés 
utá ni ál la pot vissza -
ma radt el nem tá vo -
lít ha tó idegentesttel

E E E E E KLGS E E

3. gyul la dá sos és de ge -
ne ra tív ál la po tok

E E E E E E E E

a) En doph tal mi tis pu ru len ta és egyéb en dopt hal mi tis, a bul bus de ge ne ra tív és el fa ju lá sos ál la po tai, át ha to ló szem sé -
rü lés után vissza ma radt fém vagy nem fé mes ide gen test. A lá tás rom lást oko zó szem sé rü lé sek mi nõ sí té se a lá tó éles ség
(061. sza kasz) alap ján tör té nik.

b) A szem ben el he lyez ke dõ el nem tá vo lí ta tó ide gen tes tek pon tos he lyét Comb erg-Swe et-rönt gen és/vagy CT alap -
ján kell meg ha tá roz ni.

c) A 054.1/A2d, A3, A4 és A6 sze rint „A”-nak mi nõ sít jük a lá tás rom lást nem oko zó, ma rad vány tü net nél kül gyó -
gyult szem sé rü lést. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 054.1/A3 „E”.

d) K: 3–4, 6, 10–11, 21; F: 1–2, 4, 6.

e) A szol gá la ti bal eset kö vet kez té ben ke let ke zett szem sé rü lés a ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ sé rü lés ként el is mer -
he tõ.

055 Az ideg hár tya le vá lá sa 
és de fek tu sai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ered mé nyes ke ze lés
ese tén, lá tás rom lás
nélkül

E E E KLGS E KLGS E KLGS H33

2. nem vég le ge sen ki -
ala kult mû tét utá ni
ál la pot

E E E E E KLGS E KLGS

3. ered mény te len ke ze -
lés után

E E E E E E E E

a) Ab la tio re ti nae a re ti na sé rü lé sé vel és a re ti na sé rü lé se nél kül, re ti na sé rü lés ab la tio nél kül, re ti nos chi sis és cys ta re -
ti nae.

b) Szem fe nék, lá tó tér, lá tás éles ség vizs gá la ta, szük ség ese tén szem fe nék in di rect vizs gá la ta, hár mas tü kör vizs gá lat,
UH B scan.

c) Az el sõd le ges lá tó hár tya-le vá lás ered mé nyes mû tét után is „E” a hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel vagy
kül föl di szol gá lat vál la lá sa ese tén. Má sod la gos le vá lás az alap be teg ség (sé rü lés, érp ro li fe ra tio stb.) sze rint ér té ke len dõ.

d) K: 2–4, 11–12; F: 1–2, 6, 8.

e) Re ti na-le vá lás el is mer he tõ szol gá la ti sé rü lés nek:
– át ha to ló szem sé rü lés nél ak kor is, ha a re ti na-le vá lás hó na pok kal vagy évek kel ké sõbb lép fel;
– ha annak bal ese ti elõz mé nye bi zo nyít ha tó (pl. sphinc ter re pe dés vagy pa re sis, len cse sé rü lés stb.);
– a fej sú lyos sé rü lé se i nél vagy nagy tes ti erõ fe szí tés után, ha az hat hó nap nál nem ré geb ben tör tént.
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056 Az ideg hár tya,
a  szaruhártya, su gár -
test, ér hár tya (uvea),
szivárvány hártya
és ín hár tya idült vagy
ki úju ló gyul la dá sos
meg be te ge dé sei és el -
fa ju lá sai

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. eny he vagy ki úju lás -
ra nem haj la mos

E E E KLGS E K E KLGS H30–H32, 
H34–H36

2. sú lyos idült el vál to -
zá sok

E E E E E E E E

a) Re ti no pat hia di a be ti ca, re ti na ér el vál to zá sai, de ge ne ra tio et dyst rop hia re ti nae, cho ri o re ti ni tis, iri tis, iri do cyc li tis,
scle ri tis, episc le ri tis.

b) Szem fe nék rés lám pa vizs gá lat, a csak far kas vak ság gal járó el fa ju lás ese tén lá tó tér és adap ta ti os vizs gá lat, szük ség
ese tén flu o res ce in an gi og rap hia, hár mas tü kör vizs gá lat.

c) –

d) K: 3–4, 6, 10–12, 14, 21; F: 1–2, 4, 6, 8.

e) Szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gés a szem sé rü lé se i hez csat la ko zó gyul la dás ese tén ak kor is mer he tõ el, ha
ezt a sé rü lést szol gá la ti bal eset okoz ta.

057 Zöld há lyog A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. lá tó tér ki esés nél kül E E E KLGS E KLGS E KLGS H40

2. za va ró látótér -
kieséssel

E E E E E E E E

a) Ha tá re set gla u co ma, nyílt zugú gla u co ma, el sõd le ges zárt zugú gla u co ma, egyéb be teg sé gek hez tár sult gla u co ma.

b) Szem nyo más mé rés, szük ség ese tén to nog rap hia, a szem nyo más nap sza ki in ga do zá sá nak a meg ál la pí tá sa, az ún.
ten si o gör be fel vé te le, a lá tó tér és a lá tó éles ség vizs gá la ta.

c) A gla u co ma kór is mét csak kór ház i ki vizs gá lás alap ján le het el fo gad ni.

d) K: 2, 4, 11–12, 14, 21; F: 1–2, 4, 6, 8.

e) A má sod la gos gla u co má ban a szem nyo más-emel ke dést a szem sé rü lé se okoz hat ja, ezért a szol gá la ti bal eset után
fel épõ gla u co ma szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ be teg ség.

058 Szür ke há lyog, a len cse 
egyéb be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. egyik sze men, ja vít -
ha tó eset ben

E E E KLGS E KLGS E KLGS H25–H27

2. mind két sze men E E E K E K E K

a) Ca ta rac ta, ap ha kia, dis lo ca tio len tis, sub lu xa tio és lu xa tio len tis, mû len cse be ül te té se utá ni ál la pot.

b) Pu pil la tá gí tás utá ni, tü kör rel vég zett át vi lá gí tás, rés lám pa vizs gá lat.

c) Az al kal mas ság el bí rá lá sá hoz mér le gel nie kell a ja vít ha tó ság mér té két is (lásd 061. sza kasz).

d) K: 2–3, 6–7, 10–11, 13, 18, 22; F: 1–4, 6.
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e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés su gár zás, elekt ro mos ener gia, mér gek okoz ta ca ta rac ta vagy ca ta rac ta
 traumatica ese tén a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett is mer he tõ el:

– a ca ta rac tát ki vál tó kül sõ té nye zõk bi zo nyít ha tó an a szol gá lat tel je sí té se köz ben ér ték a be te get;

– ha tá suk idõ tar ta ma vagy in ten zi tá sa ele gen dõ volt a ca ta rac ta ke let ke zé sé hez;

– a kül sõ té nye zõk ha tá sa és a ca ta rac ta ke let ke zé se kö zöt ti idõ be li össze füg gés iga zol ha tó.

059 Al kal maz ko dá si hi bák A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ered mé nyes ke ze lés
után

E E E KLGS E A E A H52

2. ered mény te len kór -
ház i ke ze lés után

E E E E E K E E

a) Opht hal mop le gia in ter na to ta lis, az al kal maz ko dás bé nu lá sa, az al kal maz ko dás gör cse.

b) A fény tö rés meg ha tá ro zá sa tük rö zés sel (sci as co pia), az ac co mo da tio és a con ver gen tia vizs gá la ta, ac co mo da ti os
görcs ese tén ac co mo da tio bé ní tás (leg alább há rom nap), bel gyó gyá sza ti és ideg gyó gyá sza ti szak vé le mény.

c) Az al kal maz ko dás tar tós gör cse ese tén kór ház i ki vizs gá lás szük sé ges, amennyi ben az el vál to zást más be teg sé gek
vál tot ták ki, az al kal mas sá got alap be teg ség nek meg fele lõen kell el bí rál ni.

d) K: 2–4, 6–7, 10–11, 17, 22; F: 1–4, 6.

e) Ha az al kal maz ko dás bé nu lá sa szol gá la ti bal eset kap csán el szen ve dett tra u ma ha tá sá ra kö vet ke zett be, szol gá la ti
kö tel mek kel össze füg gõ nek mi nõ sít he tõ.

060 Szín lá tás za va rai A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. szín lá tás eny he
 zavara (ano mal)

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS KLGS H53.5

2. szín lá tás ki fe je zett
za va ra (anop)

E E E E E KLGS E KLGS

a) A szín lá tás ki fe je zett za va ra (anop, ano mal).

b) A szín lá tást a köz hasz ná lat ban levõ polych ro ma ti cus táb lák kal kell vizs gál ni, amennyi ben a szín té vesz tés foka
nem ál la pít ha tó meg, ano ma los co pos vizs gá lat szük sé ges.

c) A szín té vesz tés nem el len ja vall ja a ka to nai szol gá la tot, ki vé ve a fegy ver ne mi al kal mas sá gi ren del ke zé sek ben fel -
tün te tett be osz tá so kat.

d) K: 2–3, 6, 8–9, 11, 20; F: 1–2, 6.

e) A ve le szü le tett szín lá tás za va rai a ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ ál la po tok.
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061 A lá tó éles ség
csök ke né se

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. 1,0–0,9 nyers
1,0–0,8 vi sus

A A A A A A A A H53–H54

2. 1,0–0,7 szem -
üveggel
1,0–0,7

KLGS A A A KLGS K KLGS KLGS

3. 1,0–0,7 szem -
üveggel
0,6–0,1

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS K KLGS KLGS

4. 0,6–0,3 szem -
üveggel
0,6–0,1

E E E E E K E E

5. egyik szem hi á nya
vagy gya kor la ti vak -
sá ga fény ér zés tõl
0,08-ig

E E E E E KLGS E E

6. szem üveg gel ja vít va 
mind két sze men
keve sebb, mint 0,3

E E E E E E E E

a) Ezen sza kasz sze rint mi nõ sül nek a fény tö ré si rend el le nes sé ge ken kí vül az amb lyo pia, a nystag mus, a tö rõ kö ze gek
ál lan dó ho má lya vagy a szem fe nék tar tós el vál to zá sa okoz ta lá tó éles ség-csök ke nés.

b) A lá tó éles ség Ket te sy-táb la alap ján tör té nõ vizs gá la ta, ujj ol vas ta tás, vagy a tárgy lá tás tel jes hi á nya kor a re ti na
fény ér zõ ké pes sé gé nek a vizs gá la ta. Ani so met ro pia ese tén a lá tó éles sé get a gya kor la ti lag el vi sel he tõ bi no cu la ris ja ví tás -
sal ha tá roz zuk meg. A fény tö ré si hiba fo kát ski as ko pia és/vagy ref rak to mé ter se gít sé gé vel is meg kell ha tá roz ni. Vi tás
ese tek ben szük sé ges az al kal maz ko dás bé ní tá sa.

c) A sze mé sze ti al kal mas sá got min den eset ben kon takt len cse vi se lés ese tén is szem üveg nél kül és szem üveg gel kell
meg ha tá roz ni. A lá tó éles ség meg adott ér té két a le he tõ leg jobb ja ví tás sal kell ér te ni. A leg jobb ja ví tás mér té ke a job bik
szem re vo nat ko zik, a gyen gébb szem lá tó éles sé gét a még el fo gad ha tó ja ví tás sal kell figye lembe ven ni. A két szem
 között ma xi mum 3,0 D kü lönb ség le het. A ja vít ha tó ság fel sõ ha tá ra szer zõ dé ses, ht. ál lo mány ba vé tel kor vagy kül föl di
szol gá lat vál la lá sa ese tén (A2a–d, A3, A5 ro vat) , ±3,0 D sph.  ±1,5 D cyl

A tény le ges ka to nai szol gá la tot tel je sí tõk mi nõ sí té se ese tén (A4 ro vat) ±7,0 D sph. ±3,0 D cyl le het.

d) K: 2–4, 6–7, 10–11, 14, 22; F: 1–2, 4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ha tá ro zá sá nál a lá tó éles ség-csök ke nést elõ idé zõ alap be teg sé get kell
ér té kel ni.

061/A Ref rak tív se bé sze ti
 be avat ko zás utá ni
 ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ra di á lis ke ra to to mia E E E E E KLGS E KLGS

2. pho to ref rak tív
 keratektomia

KLGS KLGS A A KLGS A A A

3. LASIK KLGS KLGS A A KLGS A KLGS A

4. pha ki ás int ra oku lá ris 
len cse

E E KLGS KLGS E KLGS E KLGS

a) Rö vid lá tás, tá vol lá tás, as tig mia csök ken té se, ill. meg szün te té se cél já ból vég zett mû té ti be avat ko zá sok a szaru -
hártyán, valamint nagy fo kú rö vid lá tás  miatt vég zett mû len cse be ül te tés utá ni ál la pot a szem le cse meg tar tá sá val.

b) Az al kal mas ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges a be avat ko zás do ku men tá ci ó ja. Az al kal mas ság meg ál la pí tá sa kor a
vizs gált lá tó ké pes sé gét (061) is figye lembe kell ven ni.

c) A be avat ko zás és az al kal mas ság el bí rá lá sa kö zött mi ni mum 6 hó nap el tel te szük sé ges. Prog resszív my o pia ese tén
mû tét után is a mi nõ sí tés KLGS.
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062 A sza ru hár tya és a
kö tõ hár tya ki úju ló
gyul la dá sos
meg be te ge dé sei és
el fa ju lá sa

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. felszínes gyulladás
ritka recidivák esetén

E E E KLGS KLGS A E A H10–H22

2. hypertrophiaval járó
idült kötõhártya-
gyulladás, gyakran
recidiváló gyulladás

E E E E E KLGS E KLGS

3. a szaru ismétlõdõ mély 
gyulladása vagy
progrediáló
degeneratív elfajulása

E E E E E E E E

a) Ke ra ti tis, ul cus cor ne ae, ke ra to con junc ti vi tis, opa ci tas cor ne ae, dyst rop hia cor ne ae he re di ta ria, ke ra to co nus, ke ra -
tog lo bus és a cor nea egyéb be teg sé gei, con junc ti vi tis, pte ry gi um, a kö tõ hár tya de ge ne ra tív el vál to zá sai.

b) A kö tõ hár tya (tar sa lis, bul ba ris és az át haj lás), a sza ru hár tya (fel szín, ál lo mány, gör bü let, ér zé keny ség) és gyul la -
dás ese tén a kö tõ hár tya vá la dé ká ból ké szült ke net, bac te ri um te nyész tés, an ti bio gramm vizs gá lat.

c) A szer zõ dé ses vagy hi va tá sos ál lo mány ba vé tel nél 062.1/A3 „E”. A re ci di vá ló ese tek ben is mé telt kór há zi ki vizs -
gá lás és ke ze lés szük sé ges.

d) K: 3–4, 6–7, 10–12, 14, 21; F: 1–2, 4, 6.

e) Csak a szol gá la ti bal eset so rán el szen ve dett szem sé rü lés után ke let ke zett ul cus cor ne ae is mer he tõ el a ka to nai kö -
tel mek kel össze füg gõ be teg ség nek.

063 A szem hé jak
gyul la dá sai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. fekélyes kiújulásra
hajlamos
szemhéjszélgyulladás
eredményes kezelés
után

E E E KLGS KLGS A E A H00–H01

2. kezelésnek ellenálló
és/vagy pillaszõrök
elpusztulásával járó
esetek

E E E E E E E E

a) Blep ha ri tis és a szem hé jak egyéb mély gyul la dá sai, a szem héj pa ra zi tás, fer tõ zé ses és nem fer tõ zé ses, va la mint tor -
zu lást ered mé nye zõ bõr be teg sé gei.

b) A szem héj gyul la dást elõ idé zõ té nye zõk bak té ri u mok, ví ru sok, fi zi kai és ké mi ai ár tal mak meg ha tá ro zá sa (te nyész -
tés, bõr gyó gyá sza ti szak vé le mény).

c) A szer zõ dé ses vagy hi va tá sos ál lo mány ba vé tel nél 063.1/A3, „E”.

d) K: 2, 4, 6–7, 10–11, 13–14, 17–18, 21; F: 1–4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak ak kor is mer he tõ el, ha a szem héj gyul la dást elõ idé zõ té nye zõ bi zo nyít -
ha tó an a szol gá la ti he lyen érte a mi nõ sí ten dõt.
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064 A szem héj egyéb
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mûtéttel javítható,
látásromlást nem
okozó esetek

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A H02–H03

2. mûtéttel javítható,
látásromlást okozó
esetek

E E E KLGS E K E KLGS

3. mûtéttel nem javítható
esetek

E E E E E KLGS E E

a) Szem héj ent ro pi um és -tri chi a sis, ect ro pi um, la gopht hal mus, a szem héj pto si sa és mû kö dé sét érin tõ egyéb za var, a
szem héj és a pe ri o cu la ris te rü let de ge ne ra tív be teg sé gei.

b) A szem hé jak és szem rés vizs gá la ta.

c) A kül föl di ka to nai szol gá lat ra al kal mas dön tés csak a lá tás rom lást nem oko zó mû tét utá ni ál la pot el bí rá lá sa ese tén
hoz ha tó. A mû tét utá ni ál la po tok mér sé kelt lá tás rom lás sal ugyan csak a 2-es al sza kasz sze rint mi nõ sül nek. Je len tõs lá tás -
rom lás ese tén a mi nõ sí tés a 061. sza kasz sze rint tör té nik.

d) K: 2, 4, 6–7, 10–12; F: 1, 4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor is mer he tõ el, ha az el vál to zást elõ idé zõ sé rü lés bi zo nyít ha tó an a szol -
gá la ti he lyen érte a mi nõ sí ten dõt.

065 A könny szer vek
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. gyógyítható esetekben E E E KLGS KLGS A E A H04,
H06.02. nem gyógyítható

esetekben
E E E E E KLGS E E

a) E cso port ba so ro lan dók az el ve ze tés aka dá lyo zott sá ga kö vet kez té ben fel lé põ ma kacs könny csor gás, va la mint a
szá raz szem synd ro ma. Gyó gyít ha tó nak te kint he tõ a könny utak szû kü le te, a könny pon tok rend el le nes ál lá sa, he veny
vagy idült könny töm lõ gyul la dás. Gyó gyít ha tat lan nak te kint he tõ a könny töm lõ hi á nya, vagy a könny utak olyan fokú he -
ge se dé se, mely kór ház ban kor sze rû mód sze rek kel sem be fo lyá sol ha tó.

b) A könny utak át fecs ken de zé se és szon dá zá sa, szük ség ese tén a könny utak rönt gen vizs gá la ta.

c) Hi va tá sos és szer zõ dés ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 065.1/A3 „E”. Postg ra du a lis kép zés re (065.1/A6) je lent -
ke zõk ese tén el bí rá lá suk csak a kór há zi ki vizs gá lás és ke ze lés után le het sé ges.

d) K: 2–4, 6–7, 10–12, 14–15, 17; F: 1, 3–4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor is mer he tõ el, ha a könny szer vek be teg sé ge köz vet le nül a szol gá la ti
bal eset után je lent ke zett.

066 A szem üreg be teg sé gei A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eredményes kezelés
esetén látásromlás
nélkül

E E E KLGS KLGS A E KLGS H05,
H06.1–
H06.3

2. eredménytelen kezelés 
és súlyos látásromlás
esetén

E E E E E K E E

a) Az or bi ta he veny és idült gyul la dá sai, az en dok rin és egyéb exopht hal mus, az or bi ta de for mi tá sai, enopht hal mus,
az or bi ta át ha to ló sé rü lé se után vissza ma radt ide gen test.

b) Lá tó éles ség és lá tó tér, az or bi ta és a mel lék üre gek rönt gen vizs gá la ta, a szem go lyó prot ru sió (Her tel) dis lo ca tio és
moz gás kor lá to zott ság vizs gá la ta Hess-táb lán, szük ség ese tén or bi ta CT.

2006/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2507



c) A fo lya mat ban levõ or bi tá lis gennye dé sek ve szé lyes sé ge  miatt hi va á tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány va vé tel kor a
066.1/A3 „E”. Ered mény te len nek te kint he tõ a gyógy ke ze lés, ha a sze men szö võd mény lép fel, vagy fel lé pé se vár ha tó.

d) K: 2, 4, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) Köz vet le nül a szol gá la ti bal eset után je lent ke zõ or bi ta lis gennye dés ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ be teg ség.

067 A lá tó ideg és lá tó pá lya 
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. látásromlás és
látótérkárosodás
nélkül

E E E E E K E KLGS H46–H48

2. látásromlással és
látótérkárosodással

E E E E E E E E

a) Oe de ma pa pil lae, at rop hia ner vi op ti ci, ne u ri tis ner vi op ti ci, ne u ri tis ret ro bul ba ris, ne u ro pat hia ner vi op ti ci, a lá tó -
pá lyák egyéb meg be te ge dé se.

b) A lá tó éles ség, lá tó tér, szem fe nék, fú si ós-frek ven cia, mind két sze men kü lön vég zett szín lá tás vizs gá lat, neuroló -
giai szak vé le mény, szük ség ese tén VEP, CT, ca ro tis Dopp ler, eset leg MRI.

c) A hi va tá sos, szer zõ dé ses és a kül föl di szol gá lat ra való al kal mas ság el bí rá lá sa ese tén a be teg sé gek sú lyos sá gá tól
füg get le nül csak „E” dön tés hoz ha tó.

d) K: 2, 4, 6–7, 10–12, 14, 22; F: 1, 3–4, 6.

e) Bi zo nyí tott szol gá la ti bal eset (pl. met hy lal ko hol fo gyasz tá sa) kö vet kez té ben ki ala kult ne u ri tis ret ro bul ba ris szol -
gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ be teg ség ként mi nõ sít he tõ.

068 Kan csal ság és a
mind két szem hez
tar to zó (bi no cu la ris)
szem moz gá sok egyéb
za va rai

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. kísérõ kancsalság KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS KLGS H49–H51, 
H552. szemmozgató izmok

bénulása zavaró
kettõsképek nélkül

E E E E E KLGS E KLGS

3. szemmozgató izmok
bénulása zavaró
kettõsképekkel

E E E E E E E E

a) Stra bis mus, he te rot ro pia in ter mit tens, he te rop ho ria, a con ju gált szem moz gás bé nu lá sa vagy gör cse, a con ver gen tia 
fo ko zó dá sa vagy elég te len sé ge, a szem moz gás de vi a ti o já nak elég te len sé ge, opht hal mop le gia.

b) Rész le tes ket tõs kép elem zés Hess-táb lán do ku men tál va, pe ri met ri ás el já rás, a pho ri ák vizs gá la ta Mad dox mód sze -
re sze rint, szük ség sze rint my og rap hia.

c) A ma ni fesz tá ló dott pho ri ák ese té ben rész le tes ki vizs gá lás, az alap be teg ség fel de rí té se és ez alap ján tör té nõ mi nõ sí -
tés szük sé ges. A kí sé rõ kan csal ság a 061 ro vat alap ján bí rá lan dó el.

d) K: 6, 9, 11, 14, 22; F: 1–2, 4.

e) Szol gá la ti bal eset (pl. sé rü lés, in to xi ca tio) kö vet kez té ben ki ala kult kan csal ság vagy bi no cu la ris szem moz gá sok
egyéb za va ra szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ be teg ség ként mi nõ sít he tõ.

069 A kül sõ fül be teg sé gei A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. therápiára resistens,
eczematizált külsõ
hallójárat-gyulladás

E E E E E K E KLGS H60–H62

2. alaki torzulások,
hallásromlással

E E E E E KLGS E E
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a) Pe ri chond ri tis car ti la gi nis au ri cu lae, a kül sõ fül fer tõ zé sei (ery si pe las, her pes, im pe ti go, fu run cu lo sis me a ti acus ti ci 
ex ter ni, oti tis ex ter na, cho les te a to ma et ecze ma au ris ex ter nae), a fül kagy ló szer zett de for mi tá sa, col lap sus et exos to sis
ca na lis acus ti ci ex ter ni.

b) Fü lé sze ti vizs gá lat, otos co pia, szük ség ese tén a kül sõ hal ló já ra tot szû kí tõ be teg sé gek nél hal lás vizs gá lat, eset leg
rtg. fel vé tel.

c) Mi nõ sí tést csak a sú lyo sabb, re ci di vá ló fer tõ zé sek, je len tõs ala ki tor zu lá sok és hal lás ká ro so dást elõ idé zõ ese tek
igé nyel nek. The rá pi á ra re sis tens, ecze ma ti zált kül sõ hal ló já rat-gyul la dás di ag no si sa fel ál lít ha tó, ha a glyce ri nes de hyd -
rá lás után leg alább há rom frek ven ci án 10 dB-es vagy na gyobb hal lás ja vu lás mér he tõ.

d) K: 3–4, 6, 9, 11, 25; F: 1–2, 4.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés a kül sõ fül be teg sé gei el bí rá lá sa ese tén nem iga zol ha tó, és csak a szol gá la ti
bal eset bõl ere dõ, szer zett kül sõ fül-de for mi tás ese tén is mer he tõ el.

070 A kö zép fül nem
gennyes gyul la dá sai és 
az Eus tach-kürt
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. jó gyógyhajlammal E E KLGS KLGS E A E A H65,
H68–H692. elhúzódó lefolyás,

átmeneti
hallásromlással

E E E E E K E KLGS

3. elhúzódó lefolyás,
tartós
halláskárosodással

E E E E E KLGS E E

a) Oti tis me dia acu ta non sup pu ra ti va, oti tis me dia chro ni ca (se ro sa, mu co i des, al ler gi ca, exu da ti va), sal pin gi tis tu bae
Eus ta chii, az Eus tach-kürt el zá ró dá sa és egyéb be teg sé gei.

b) Otos co pia, rhi nos co pia an te ri or és pos te ri or, epip ha ryn gos co pia, a fül kürt kat he te res át fú vá sa és az át fú vá si hang
ér té ke lé se, Schül ler rtg., tympa no met ria: dob üre gi nyo más mé rés, tympa nog ramm ér té ke lé se, eset leg pró ba pa ra cen te sis, 
is mé telt át fú vá sok és cont roll hal lás vizs gá lat.

c) –

d) K: 4, 6, 8–9, 11, 14–15, 21, 25; F: 1–2, 4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés a kö zép fül nem gennyes gyul la dá sai és az Eus tach-kürt be teg sé gei el bí rá lá -
sa ese tén nem iga zol ha tó.

071 Kö zép fül,
csecs nyúl vány és
dob hár tya idült
gennyes gyul la dá sai és 
egyéb be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. egyszeri heveny
gyulladásos esetekben, 
teljes gyógyulás és
teljes hallás esetén

A A A A A A A A H66,
H70–H74, 

H95

2. szövõdménymentes
esetek és radicalis,
valamint hallásjavító
mûtét utáni állapot

E E E KLGS E K E KLGS

3. szövõdményekkel járó
esetek, recidiva

E E E E E E E E
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a) Oti tis me dia acu ta et chro ni ca sup pu ra ti va, mas to i di tis acu ta et chro ni ca, per fo ra tio memb ra nae tympa ni, tympa -
nosc le ro sis, a kö zép fül ad ha e siv be teg sé gei, a hal ló cson tok egyéb szer zett rend el le nes sé gei, a kö zép fül és a csecs nyúl -
vány cho les te a to má ja, ra di ca lis fül mû tét, tympa nop las ti ca és sta pe dec to mia utá ni ál la pot.

b) Otos co pia, a dob hár tya el vál to zás mic ros co pos vizs gá la ta, hang vil la vizs gá lat, au dio met ria, Schül ler rtg., rhi nos -
co pia, epip ha ryn gos co pia, szük ség sze rint, zárt dob üreg ese tén tympa no met ria, cho les te a to mas kö zép fül gyul la dás nál si -
poly tü net vizs gá la ta.

c) A szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo mány ba vé tel (071.1/A3, A5), va la mint a kül föl di szol gá lat vál la lá sa (071.1/A2)
oti tis me dia chro ni ca me sotym pa na lis for má ja kon zer va tív szak ke ze lés sel gyó gyult ese té ben, va la mint sta pe dec to mia
utá ni ál la pot ese tén is „E” a mi nõ sí tés (071.1/A2c ese tén KLGS), mert gya ko ri a re ci di va és a kö zép fül zaj vé del me
 hiányzik a sta pe di us-mû kö dés hi á nyá ban.

d) K: 4, 8–9, 11, 14, 21, 25; F: 1–2, 4, 6.

e) Szol gá la ti bal eset (dö rej ár ta lom) kö vet kez té ben el szen ve dett per fo ra tio memb ra nae tympa ni ese tén a ka to nai kö -
tel mek kel való össze füg gést az egy ség pa rancs no ka ál la pít ja meg és bal ese ti jegy zõ köny vet ké szít.

072 Szé dü lé ses ál la po tok
és az egyen súly szerv
egyéb za va rai,
hal ló ideg ká ro so dás

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. jó gyógyhajlamú
esetek,
maradványtünetekkel

E E E KLGS E K E KLGS H81–H83,
H93, H94

2. Meniére-betegség
(kezelésre resistens)

E E E E E KLGS E E

3. tartós
labyrinthusmûködési
zavar, mely
gyógykezelésre nem
reagál (kinetosis)

E E E E E E E E

a) Mé ni é re-be teg ség, be nig nus pa ro xys ma lis ver ti go vagy nystag mus, ne u ro ni tis ves ti bu la ris, cent ra lis po si ti o na lis
nystag mus, la by rint hi tis, a la by rint hus fis tu lá ja és si ke res mû tét utá ni ál la po ta, a la by rint hus mû kö dé sé nek egy- vagy
két ol da li ki esé se, a la by rint hus hy per sen si ti vi tá sa, ki ne to sis, tin ni tus.

b) Anam ne sis fel vé te le, a szé dü lé ses ro ha mok pon tos ér té ke lé se, otos co pia, au dio met ria: kü szöb és kü szöb fe let ti
vizs gá la tok, Schül ler, Sten vers, nya ki ge rinc rtg. Oto ne u ro ló gi ai: spon tán tü ne tek vizs gá la ta ENG-vel, a la by rint hus for -
ga tá sos és ka ló ri ás in ger lé se, szük ség ese tén ne u ro ló gi ai, sze mé sze ti és rhe u ma to ló gi ai vizs gá lat, ki egé szí tõ rtg. fel vé tel, 
két irá nyú ko po nya CT és kór há zi ki vizs gá lás.

c) Az 1. al sza kasz hoz tar toz nak a hajó, a re pü lõ gép és a gk. moz gá sá val szem be ni fül ér zé keny ség. Ezen ér zé keny ség
szok ta tás sal és psy chot he rá pi á val rend sze rint csök kent he tõ. A 2. al sza kasz ba so rol juk a ki fe je zett Mé ni é re-be teg sé get,
amely re a ro ha mok ban je lent ke zõ és fül zú gás sal járó szé dü lé ses és per cep ti os jel le gû – a ro ham alatt erõ sen rom ló – hal -
lás csök ke nés a jel lem zõ. Di ag no si sa fel ál lít ha tó, ha glyce ri nes de hyd rá lás után leg alább 3 frek ven ci án 10 dB-es vagy en -
nél na gyobb hal lás ja vu lás mér he tõ. Oki ke ze lé se nem meg ol dott, tü ne ti ke ze lé se mel lett bár mi kor je lent kez het Mé ni é -
res-ro ham, ezért a szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo mány ba vé tel kor 072.1/A5 mi nõ sí té se „E”. A 3-as al sza kasz hoz tar to zik
a moz gás be teg ség, a ki ne to sis. A ki ne to sis gya nú ja ese tén Co ri o lis-vizs gá lat szükséges.

d) K: 2–4, 6, 9, 11, 14, 25; F: 1–2, 4.

e) A szol gá la ti bal eset után vissza ma radt szé dü lés vagy egyéb egyen súly szer vi za var szol gá la ti kö tel mek kel össze -
füg gõ be teg ség ként is mer he tõ el.
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073 A bel sõ fül gó cos
kö tõ szö ve tes cson tos
el fa ju lá sa
(otosc le ro sis)

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe E E E E E K E KLGS H80

2. súlyos E E E E E E E E

a) Otosc le ro sis.

b) Otos co pia, We ber-, Rin ne-, Gel le, au do met ria, tympa no met ria: dob üre gi nyo más mé ré se, tympa nog ramm, sta pe -
di us ref lex vizs gá la ta, eset leg dob hár tya moz gat ha tó sá gá nak vizs gá la ta pne u ma ti cus töl csér rel, tuba át fú vás, utá na hal -
lás vizs gá lat cont roll.

c) Mi vel az otosc le ro sis prog re di á ló fo lya mat, eny he for má ja is 073.1/A2a–d, A3 és A5 ro va tok ban „E” mi nõ sí tést
igé nyel.

d) K: 2, 4, 9, 11, 14, 25; F: 1–2, 4, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

074 Hal lás csök ke nés A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

Egyoldali: H90–H91

1. I. fokú E E E E E K E A

2. II. fokú E E E E E K E A

3. III. fokú E E E E E KLGS E KLGS

4. IV. fokú E E E E E KLGS E E

Kétoldali:

5. I–I. fokú E E E E E K E KLGS

6. I–II., II–II., I–III.,
II–III., I–IV. fokú

E E E E E KLGS E E

7. III–III., II–IV.,
III–IV., IV–IV. fokú

E E E E E E E E

I. fokú: 20–30 dB mér sé kelt hal lás csök ke nés
II. fokú: 31–60 dB, ki fe je zett na gyot hal lás
III. fokú: 61–90 dB, sú lyos na gyot hal lás
IV. fokú: 90 dB fe lett, gya kor la ti lag sü ket

A hal lás el bí rá lá sá nál a be széd meg ér té se a dön tõ. A be széd zó ná ban ész lelt kü szöb ér ték-csök ke nés nek meg fe le lõ
dB-ér té kek sú gott be széd hal lás (sb) távolságában kifejezve:

20 dB = 4 m sb
30 dB = 2 m sb
40 dB = ac. sb
40 dB-nél rosszabb vagy ma gas hangf re qu en ti á nál is meg lé võ kü szöb ér ték-csök ke nés ese tén a sú gott be szé det nem

hallja.

a) Pres by a cu sis, múló is cha e mi ás sü ket ség, a fül zaj tra u má ja, zaj okoz ta hal lás vesz tés, a hal lás hir te len el vesz té se, a
ve ze té ses hal lás el vesz té se, sen so ri ne u ra lis sur di tas, ke vert tí pu sú sü ket ség, sü ket né ma ság.

b) Otos co pia, hang vil la vizs gá lat: We ber, Rin ne, kü szöb au dio met ria, kü szöb fe let ti vizs gá la tok, pl. reg res si os vizs -
gá la tok (SISI, Fow ler), be széd au dio met ria, szük ség sze rint, fél ol da li hal lás csök ke nés nél nagy ol dal kü lönb ség ese tén
össze ha son lí tó Sten vers rtg., oto ne u ro ló gi ai vizs gá lat, hal lás fá ra dé kony ság vizs gá la ta, ne u ro ló gi ai vizsgálat.

Amennyi ben a hal lás csök ke nést bal eset sze rû zaj ár ta lom (dö rej ár ta lom) okoz ta, a mi nõ sí tés hez a ka to nai szer ve zet nél
bal ese ti jegy zõ köny vet kell fel ven ni. Egyéb zaj ár ta lom ese tén a ka to nai szer ve zet fog lal ko zá si be teg ség adat lap ja szük -
sé ges ar ról, hogy a zaj ká ro so dott 1966. jú li us 1-jé tõl 5 évet meghaladó ideig hallást károsító zajban dolgozott.

c) A hal lás csök ke nés fo kát sú gott be széd hal lás, il let ve au dio gramm ese tén de ci bel (dB) ér ték ben ha tá roz zuk meg. A
meg adott ér té kek irány adók a kü lön bö zõ al pon tok ba való be so ro lás ra, nem le het azon ban a ha tár ese tek nél tel jes mér ték -
ben te kin tet be ven ni. A be so ro lás le gyen ér te lem sze rû. Kü lön ér té kel ve a be széd zó ná ban ész lelt kü szöb ér té kek csök ke -
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né sét. Az egész ség ügyi al kal mas ság el bí rá lá sá nál ugyan is dön tõ je len tõ sé ge van a be széd meg ér tés vizs gá la tá nak. Szer -
zõ dé ses vagy hi va tá sos ál lo mány ba vé tel nél, tan in té ze ti fel vé tel ese tén az au dio met ri ai vizs gá lat nem mellõzhetõ.

d) K: 2, 4, 6, 8–9, 11, 14, 25; F: 1–2, 4.

e) A már em lí tett fel té te lek mel lett acut vagy chro ni cus zaj ár ta lom ha tá sá ra ki ala kult hal lás csök ke nés szol gá la ti be -
teg ség ként is mer he tõ el. En nek el bí rá lá sa so rán kü lö nös gond dal kell mér le gel ni a zaj be ha tás in ten zi tá sát, idõ tar ta mát, a
zaj vé dõ esz kö zök hasz ná la tát, a kor ral járó na gyot hal lást, a hal lás csök ke nés stá di u mát és vár ha tó prog no si sát.

A szív és az erek betegségei (075–093)

075 A szív gyul la dá sos
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. carditis utáni állapot
vitium nélkül

A A A A A A KLGS A I00–I02,
I09,

I30–I332. heveny, félheveny
carditis
következményes
vitiummal

E E E E E E E E

a) Feb ris rhe u ma ti ca, pe ri car di tis, en do car di tis, my o car di tis és pan car di tis acu ta rhe u ma ti ca, my o pe ri car di tis chro ni -
ca rhe u ma ti ca, rhe u más vi tus tánc, pe ri car di tis acu ta, en do car di tis bac te ri a lis et len ta, my o car di tis.

b) Kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás, VDRL, We, tel jes vér kép és vi ze let an tist rep toly sin-ti ter, LE-sejt, Ro se-pró ba, ha e -
mo kul tu ra so ro zat vizs gá la ta, EKG, ter he lé ses EKG, mell kas rtg., echo car di og rap hi ás (transt ho ra ca lis, tran so e sop ha ge a -
lis) vizs gá lat, góc ku ta tás.

c) A 075.1/A5 ro vat sze rint 4 éven be lül a mi nõ sí tés „I”, 4 év után vi ti um nél kül gyó gyult eset ben le het „A”, zá ró je -
len té sek alap ján a vissza té rõ car di tis el bí rá lá sa le het „E”. 075.1/A4 ro vat sze rint a gyó gyu lá sig tar tós eü. sza bad ság biz -
to sí tá sa vál hat szük sé ges sé.

d) K: 1–4, 6, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6, 8.

e) A be teg ség ke let ke zé sé ben fon tos sze re pet ját szik az örök lött haj lam (im mu no ge ne ti cai té nye zõ), ezért a ka to nai
kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

076 A két he gyû, a
há rom he gyû és az
aor ta bil len tyû szer zett 
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. szívelégtelenség
tünetei nélkül

E E E KLGS E K E KLGS I05–I09

2. mérsékelt
szívelégtelenség
tüneteivel

E E E E E E E E

3. súlyos
szívelégtelenség
tüneteivel

E E E E E E E E

a) Ste no sis mit ra lis, in suf fi ci en tia val vu lae mit ra lis, ste no sis aor tae, ino fuf fi ci en tia aor tae, ste no sis os tii ve no si dext -
ri, in suf fi ci en tia val vu lae tri cus pi da lis. Mit ra lis pro lap sus synd ro ma a 175-ös sza kasz sze rint mi nõ sül.

b) Kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás, VDRL, We, tel jes vér kép és vi ze let, an tist rep toly sin-ti ter, LE-sejt, Ro se-pró ba,
 haemokultura so ro zat vizs gá la ta, sz. sz. EKG, ter he lé ses EKG, Echo, mell kas rtg. (szív nagy ság, szív con fi gu ra tio).

c) A vi ti um kór jel zé se so rán a fi zi ká lis le le ten (a re la tív szív tom pu lat nagy sá ga, a zö rej punc tum ma xi mu ma, ve ze tõ -
dé se, jel le ge, idõ tar ta ma, a nagy erek má so dik hang já nak vi sel ke dé se, jel le ge stb.) kí vül a kór elõz mény ada ta it (le zaj lott
rhe u más láz, ton sil li tis fol li cu la ri sok stb.) is ér té kel nünk kell. A szív csú cson hall ha tó izo lált sys to lés zö rej ese tén gon -
dol ni kell func ti o ná lis el té rés le he tõ sé gé re is! Az aor ta vi ti um meg íté lé se szi go rúbb, hi szen itt egy, il let ve az elsõ de com -
pen sa tio már sú lyos bal szív fél elég te len sé get jelenthet.

d) K: 1–4, 6, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6, 8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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077 Ma gas vér nyo más
be teg ség

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. Praehypertensios
állapot, hyperkinesis
enyhe formája

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A I10–I15

2. Hypertonia essentiális
átmeneti
vérnyomás-emelkedés
sel, hyperkinesis
kifejezett formája

E E E E E K E KLGS

3. Hypertonia essentiális
tartós
vérnyomás-emelkedés, 
hyperkinesis súlyos
formája

E E E E E KLGS E KLGS

4. Tüneti és essentiális
hypertonia
szövõdményes esetei,
mérsékelt
functiozavarral

E E E E E E E E

5. Tüneti és essentiális
hypertonia
szövõdményes esetei,
súlyos functiozavarral

E E E E E E E E

a) Hy per to nia es sen ti a lis, hy per to nia se cun da ria, hy per to ni ás szív- és ve se be teg ség, hy per ki ne sis.

b) Hy per ten sio az az ál la pot, ami kor a nyu ga lom ban mért vér nyo más az élet kor nak meg fe le lõ fel sõ ha tár – fel nõt tön
150/90 Hgmm – fö lött van. A vér nyo mást min dig mint nyu gal mi ér té ket ad juk meg, mér jük meg mind a két ka ron, sõt a
lá bon is fek võ és álló test hely zet ben. A kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás so rán, vagy a csa pat gyen gél ke dõn na po kon át mért
vér nyo más szél sõ ér té ke it fel kell tün tet ni a fe lül vizs gá la ti táb lá za ton.

We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, Se Na, K, vi ze let bac te ri o ló gia, VMA, EKG, mell kas rtg., hasi UH,
szem fe nék vizs gá la ta, sz. sz. vi ze let kon cent rá lás, cre a ti nin-cle a ran ce, al dos te ro nü rí tés, vi ze let pres so ra mi nok,
 Histamin- vagy Re gi tin-pró ba, re na lis an gi og rap hia, ra di o re nog rap hia, vesék szeparált vizsgálata, vesetûbiopsia.

c) Es sen ti a lis hy per ki ne sis ese tén mért emel ke dett vér nyo más sys to lés hy per ten si ók cso port já ból való, ezért a ma ga -
sabb di as to lés nyo más nem mi nõ sít he tõ hy per ki ne sis nek. Ter he lé ses EKG-vizs gá lat tal tisz táz ha tók a meg en ge dett fi zi -
kai ter he lé sek. Pra e hy per ten sio je lé nek te kint het jük, ha ter he lés re a vér nyo más a nor má lis fel sõ ha tá rát meg ha lad ja és
csak las san nor ma li zá ló dik. A pra e hy per ten si ós je le ket ko mo lyab ban ér té kel jük és 077.2. al sza kasz sze rint mi nõ sít jük,
ha a csa lád ban már több hy per ten si ós be teg van, il let ve volt. Ugyan itt mi nõ sít jük az át me ne ti és a jól ke zel he tõ tar tós
emel ke dett vér nyo más ese te it. 100 Hgmm vagy an nál ma ga sabb di as to lés ér ték a vér nyo más-emel ke dés tar tós vol tá ra
utal. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor (A3), va la mint a ka to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zés kor (A2a) a 
minõsítés „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–14, 16, 18, 21, 24; F: 1–3, 6, 8.

e) Es sen ti á lis hy per to ni át nem le het a ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ nek te kin te ni, azon ban egyes tü ne ti hyperten -
siókat lehet ak kor, ha az alap be teg ség szol gá lat kö vet kez mé nye (pl. neph ri tis chr.).
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078 Vér el lá tá si
(is cha e mi ás)
szív be teg ség

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. angina pectoris
terheléses EKG-eltérés 
nélkül

E E E E E K E KLGS I20–I25

2. koszorúserek
elmeszesedése okozta
ritka angina pectoris
EKG-eltéréssel és az
intermediaer coronaria 
syndroma

E E E E E KLGS E E

3. szívizominfarctus
utáni állapot
stenocardia és
decompensatio nélkül

E E E E E KLGS E E

4. koszorúserek
elmeszesedése okozta
gyakori (instabil)
angina pectoris

E E E E E E E E

5. szívizominfarctus
utáni állapot
stenocardiával és
decompensatioval
vagy szívaneurysma

E E E E E E E E

a) In farc tus my o car dii, co ro na ria in suf fi ci en tia, in ter me di a er co ro na ria synd ro ma, Dress ler-fé le synd ro ma, an gi na
pec to ris, co ro na ria scle ro sis, ane u rys ma cor dis.

b) Ru tin vizs gá la tok, ri zi kó fak to rok, SGOT, SGPT, HBDH, EKG, ter he lé ses EKG, echo car di og rap hia, car di o ló gi ai
mell kas fel vé tel, co ro na rog rap hia (csak mû té ti in di ká ció fel ál lí tá sa cél já ból).

c) 078.3/A6 ro vat sze rint, ha a két di men zi ós Echo-vizs gá lat (non in va siv), vagy a vent ri cu log rap hia (in va siv) jó,
vagy vi szony lag jó bal kam ra func ti ot mu tat, a mi nõ sí tés le het „K” fél vagy egy éves cont roll mel lett. 078.4/A4 ro vat
 szerint ha e mo dy na mi kai vizs gá la tig, eset leg mû té tig tar tós eü. sza bad ság, si ke res mû tét után „KLGS”, si ker te len mû tét
után a mi nõ sí tés „E”.

d) K: 1–4, 6, 11–14, 16, 18, 21, 24; F: 1–3, 6, 8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a had se reg spe ci fi cus té nye zõi (erõs tes ti vagy psy chés
ter he lés) és a szí vin farc tus kö zött idõ ben össze füg gés bi zo nyít ha tó és a ter he lés szo kat lan és az át la gos nál je len tõ sen ma -
ga sabb volt (pl. gáz ál arc ban vég zett erõs tes ti mun ka, ijedt ség vagy fé lel mi re ac tió elõ re nem lát ha tó hely ze tek  miatt).
Ál lan dó konf lik tus hely ze tek vagy tar tós psy chés több let ter he lés nem fo gad ha tók el szí vin farc tus ki vál tó oka ként.

079 A tü dõ-ke rin gés
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. heveny pulmonalis
szívbetegség utáni
véglegesen gyógyult
állapot
functiokárosodás
nélkül

E E E KLGS E A E A I26–I28

2. heveny pulmonalis
szívbetegség utáni
állapot, mérsékelt
functiokárosodással,
vagy idült pulmonalis
szívbetegség a jobb
kamra
decompensatioja
nélkül

E E E KLGS E KLGS E E
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3. heveny pulmonalis
szívbetegség utáni
állapot súlyos
functiokárosodással,
vagy idült pulmonalis
szívbetegség a jobb
kamra
decompensatioja
esetén

E E E E E E E E

a) Cor pul mo na le acu tum, em bo lia pul mo num, hy per ten sio pul mo na lis idi o pat hi ca, cor pul mo na le chro ni cum, a pul -
mo na lis ke rin gés egyéb za va rai.

b) Kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás, ru tin vizs gá la tok, Se. bi li ru bin szint, SGOT, SGPT, HBDH, LDH, EKG, mell kas
rtg., tü dõs cin tig rap hia, a res pi ra ti os in suf fi ci en tia ki mu ta tá sa vér-gáz ana li ti kai és lég zés func ti os vizs gá la tok kal.

c) Tü dõ em bó lia le zaj lá sa után func ti o ká ro so dás nél kü li eset ben is 079.1/A4 és A5 ro vat sze rint szi go rúbb „K” el bí rá -
lás szük sé ges. Mi nõ sí tés nél figye lembe kell ven ni, ha va la ki nek vég tag-throm bo sis ból ere dõ tü dõ em bó li á ja volt, mert ez 
bár mi kor is mét lõd het. Mû tét utá ni em bó lia vagy ve té lés utá ni em bó lia eny hébb meg íté lés alá eshet.

d) K: 1–4, 6, 11–14, 16, 18, 21, 24; F: 1–3, 6, 8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha szol gá la ti bal eset bõl szár ma zó acut túl nyo má sos pne u -
mat ho rax kö vet kez té ben tá mad a cor pul mo na le ki ala ku lá sa.

080 Szív izom bán ta lom A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mérsékelt
functiozavarral

E E E E E K E KLGS I42

2. súlyos functiozavarral E E E E E E E E

a) Pri ma er és se cun da er car di o my o pat hi ák tar toz nak ide.

b) Ru tin vizs gá la tok, SGOT, SGPT, gam ma GT, EKG, ter he lé ses EKG, Echo-car di og rap hia, mell kas rtg.

c) Di la ta tiv car di o my o pat hia (DCM) prog resszív jel le gé nél fog va szi go rúbb el bí rá lás alá esik, mint az obs tuc tív for -
mák (HCM, HOCM, ARVD).

d) K: 2–4, 11–12, 14, 16, 21; F: 1–2, 6, 8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

081 A szív in ger kép zé si és
in ger ve ze té si za va rai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe formák E E E KLGS E A E A I44–I49

2. kp. súlyos formák E E E E E E E E

3. súlyos formák E E E E E E E E

a) At ri o vent ri cu la ris block, bal Ta wa ra-szár block, bal an te ri or he mib lock, bal pos te ri or he mib lock ar bo ri sa ti os
block, jobb Ta wa ra-szár block, si no at ri a lis és si no a u ri cu la ris block, WPW-synd ro ma, LGL-synd ro ma, sup ra vent ri cu la -
ris pa ro xys ma lis ta chy car dia, vent ri cu la ris pa ro xys ma lis ta chy car dia, au ri cu la ris fib ril la tio és flut ter, vent ri cu la ris fib ril -
la tio és flut ter, ext ra sys to lia, si nus rit mus za var.

b) Arr hyth mia jel le gé re uta ló rész le tes anam ne sis, az arr hyth mia elõt ti élet sza kasz ban al kal ma zott gyógy sze res the -
rá pi á nak a tisz tá zá sa, EKG (sz. sz. ter he lé ses vagy Hol ter mo ni to ros).

c) Az in ger kép zé si-in ger ve ze té si za var sú lyos sá gá nak meg íté lé sé nél min de nek elõtt az ae ti o lo gi át és a the rá pia ha té -
kony sá gát kell mér le gel ni. A con ge ni ta lis ere de tû za va rok eny hébb el bí rá lást igé nyel nek.

081.1. sze rint mi nõ sí ten dõk: LGL-synd ro ma, szö võd mény men tes WPW-synd ro ma, si nus co ro na ri us rhyt mus, int ra -
vent ri cu la ris-int ra u ri cu la ris-in te ra u ri cu la ris ve ze té si za var, si nus bra dy car dia, rit kán fel lé põ no da lis rhyth mus, mo no top
pit va ri ext ra sys to lia, bal post. he mib lock, jobb Ta wa ra-szár block, tar tó san (évek re) meg szün tet he tõ „magányos” csak az 
anamnesisben szereplõ pitvar fibrillatio.
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081.2. sze rint mi nõ sí ten dõk: rit ka és rö vid ide ig tar tó sup ra vent ri cu la ris és at ri o vent ri cu la ris no da lis (a-v junc ti o na lis)
pa ro xys ma lis ta chy car dia, gya ko ri no da lis rhyt mus (ván dor ló in ger kép zés), bal an te ri or he mib lock, el vét ve rend szer te -
le nül és a vul ne ra bi lis fá zi son kí vül je lent ke zõ monotop kamrai extrasystolia, bal posterior hemi-block.

081.3. sze rint mi nõ sí ten dõk: gya ko ri és hosszabb ide ig tar tó sup ra vent ri cu la ris és at ri o vent ri cu la ris no da lis (a-v junc -
ti o na lis) pa ro xys ma lis ta chy car dia, vent ri cu la ris ta chy car dia, ar bo ri sa ti os block, bi fas ci cu la ris block, tri fas ci cu la ris
block, el sõ fo kú a-v block rend sze res gya ko ri cont roll mel lett, má sod fo kú és pa ce-ma ker ral jól cor ri gált har mad fo kú a-v
block, ren de zett hal mo zott vul ne ra bi lis fá zis ban je lent ke zõ, vagy poly top kam rai ext ra sys to lia, sé rült si nus synd ro ma,
tar tó san nem szün tet he tõ pa ro xys ma lis és car di á li san com pen zált chro ni kus pit var fib ril la tio, si nu a u ri cu la ris block.
Chro ni kus pit va ri fib ril la tio car di a lis decompensatio tüneteivel és a pace-makerral rosszul corrigálható rhytmuszavarok
esetén minden rovat szerint „E” minõsítés hozható.

d) K: 1–4, 6, 11–12, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6, 8.

e) Mi vel a szív in ger kép zés és in ger ve ze té si za va rok (a con ge ni ta lis rhyt mu sza va ro kon kí vül) min dig csak egy meg -
ha tá ro zott alap be teg ség tü ne tei le het nek, a ka to nai kö tel mek kel való össze füg gést is e be teg sé gek meg íté lé se alap ján
kell el dön te ni.

082 Szív elég te len ség A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. rejtett elégtelenség
esetén

E E E E E KLGS E KLGS I50

2. mérsékelt elégtelenség 
tüneteivel

E E E E E E E E

3. súlyos elégtelenség
tüneteivel

E E E E E E E E

a) Pan gá sos szív elég te len ség, jobb szív fél-elég te len ség, bal szív fél-elég te len ség (asth ma car di a le, bal kam ra-elég te -
len ség, oe de ma pul mo num acu tum).

b) Kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás, ru tin vizs gá la tok, Se. kre a ti nin, UN, EKG, ter he lé ses EKG, Hol ter mo ni to ros EKG,
ke rék pár er go met ria, mell kas rtg., test súly.

c) 082.1. sze rint kell mi nõ sí te ni csak a ne héz tes ti mun ká ra je lent ke zõ és a mun ka ira má nak csök ken té sé re gyor san
múló de com pen sa ti os tü ne tek ese tén.

082.2. sze rint mi nõ sí ten dõk a nor má lis, meg szo kott mun ka kör ben is egy bi zo nyos idõ múl va es té re de com pen zá ló dó
betegek.

082.3. sze rint mi nõ sí ten dõk a mun ka nél kü li, de fent járó élet mód mel lett is de com pen zált, va la mint a tel jes nyu ga -
lom ban fek ve is de com pen zált betegek.

d) K: 2–4, 6, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6, 8.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a szív elég te len sé get ki vál tó be teg ség alap ján tör té nik.

083 Szív mû tét utá ni
ál la po tok, va la mint
rosszul meg ha tá ro zott
szív be teg sé gek 
és szö võd mé nyek

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe formák E E E KLGS E K E KLGS I51, I97

2. kp. súlyos formák E E E E E KLGS E E

3. súlyos formák E E E E E E E E

a) Szív mû tét utá ni func ti o na lis za va rok, post car di o to mi ás synd ro ma, my o car di tis (ar te ri osc le ro sis em lí té sé vel), de -
ge ne ra tio my o car di tis (ar te ri osc le ro sis em lí té sé vel), ar te ri osc le ro sis car di o vas cu la ris, car di o me ga lia, chor da ten di nea
sza ka dá sa, sze mölcs iz mok sza ka dá sa.

b) Lásd az elõ zõ sza kasz elõ írt vizs gá la ta it.
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c) A fe lül vizs gá la ti táb lá za ton fel kell tün tet ni az el vég zett szív mû tét faj tá ját. A zárt mû té tek kö zül a pit va ri és kam rai
sö vény zá rá sa, a duc tus Bo tal li per sis tens meg szün te té se az ese tek nagy ré szé ben tel jes gyó gyu lást ered mé nyez, ezért
eny hébb el bí rá lás aján lott, „A” mi nõ sí tés ad ha tó. A nyi tott vagy mo to ros mû té tek nél a co ro na ria by pass ese tén min dig
sors dön tõ a nem ope rált ágak ál la po ta (co ro na rog rap hia), to váb bá a szív izom ká ro so dá sa (vent ri cu log rap hia). A bil len -
tyû pót lás sal járó mû té tek utá ni ál la pot szi go rúb ban íté len dõ meg, mert a mû té tek már a NYHA sze rin ti II–III. stá di um -
ban történnek.

d) K: 1–4, 6, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6, 8.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

084 A köz pon ti
ideg rend szer ke rin gé si 
za va rai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. múló mûködési
zavarok, nem
organicus (reflexes)
eredettel

E E E E E K E A I60–I69

2. ismétlõdõ organicus
eredetû múló
mûködési zavarok

E E E E E KLGS E E

3. mérsékelt defectussal E E E E E KLGS E E

4. tartós defectussal E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük a TIA-t, a nya ki ve rõ erek, agyi erek szû kü le tét, el zá ró dá sát, throm bo si sát, ill. az e miatt fel lé põ kór -
ké pe ket, a su ba rach no i dá lis vér zé se ket, agyi em bó li át, throm bo sist stb., va la mint az ál ta lá nos tü ne tek kel járó agy ér el me -
sze se dést, a hy per ten siv en cep ha lo pat hi át, az agyi ane u rys má kat, az ar te ri tis ce reb ra list, Mo y a mo ya-be teg sé get és a ce -
reb rá lis vé nás sy nu sok throm bo si sát.

b) Ne u ro ló gi ai osz tá lyos ki vizs gá lás, Dopp ler, sz. sz. an gi og rap hia, CT, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, a dif fe ren ti al di -
ag no sis hoz szük sé ges mér ték ben.

c) A 084.1., ill. 084.2. sze rint mi nõ sí ten dõk az in ter mit ta ló ke rin gé si za va rok, Bar re-Li e ou és pse u do-me ni er synd ro -
mák, a lo ca li sal ha tó va so mo to ros za va rok, az is mét lõ dõ col lap su sok, ste el synd ro mák.

d) K: 1–4, 6, 9, 11–14, 17–19, 21, 23–24; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés tra u ma vagy to xi cus ká ro so dás kö rül mé nye i nek függ vé nye.

085 Ér el me sze se dés A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. keringési zavar nélkül E E E KLGS E A E A I70

2. az érintett szerv
mérsékelt
keringészavarával

E E E E E KLGS E KLGS

3. az érintett szerv súlyos 
keringészavarával,
vagy veszélyes
localisatio esetén

E E E E E E E E

a) Ar te ri osc le ro sis, at he ro ma, en dar te ri tis ob li te rans, az aor ta, a ve sék ve rõ erei, a vég ta gok ve rõ erei, egyéb ve rõ erek
ar te ri osc le ro si sa.

b) Kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás, ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, vér cu kor, Se kre a ti nin, UN, Se össz fe hér je, Elfo,
Se cho les te rin, trigly ce rid, EKG, mell kas rtg. os cil lo met ria, Dopp ler-vizs gá lat, szem fe nék vizs gá la ta, szük ség ese tén
arteriograph ia (ér se bé sze ti kon zí li um alap ján).

c) A mi nõ sí tést az érin tett szer vek vér ke rin gé si za va rá nak mér té ke és kö vet kez mé nyei ha tá roz zák meg.

d) K: 2–4, 11–12, 14, 16, 21; F: 1–2, 6, 8.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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086 Ve rõ ér he lyi tá gu la ta
(ane u rys ma)

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. nyomási tünetet és
panaszt nem okozó
aneurysma

E E E KLGS E K E KLGS I71–I72

2. aneurysma mûtét utáni 
állapot enyhe
maradványtünettel

E E E E E KLGS E E

3. panaszt és nyomási
tünetet okozó
aneurysma

E E E E E KLGS E E

4. aneurysma mûtét utáni 
állapot súlyos
maradványtünettel

E E E E E E E E

a) Aor ta-ane u rys ma (hasi, mell ka si, dis se cans), egyéb ane u rys ma (fel sõ vég ta gok ve rõ erei, vese ve rõ erek, ar te ria
 iliaca, alsó vég ta gok ve rõ erei). A ce reb ra lis ane u rys ma 084. sza kasz, a szív ane u rys ma 078. sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ.

b) Kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás, VDRL, ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, vér cu kor, Se cho les te rin, össz li po id, EKG,
Echo PG, mell kas rtg., rönt gen ky mog rap hia, aor tog rap hia vagy ar te ri og rap hia, sze mé sze ti, gé gé sze ti szak or vo si vizs gá -
lat.

c) Kis egyen le tes aor ta-di la ta tio ön ma gá ban je len ték te len. Nagy, zsák ala kú ane u rys ma di na mi ku san meg ter he li a
szí vet, mert áram lá si el len ál lást je lent. Az ane u rys ma be tör het vé ná ba, oe sop ha gus ba, bron chus ba és az ar te ria pul mo na -
lis ba. Az aor ta-ane u rys ma meg re pe dé se hir te len ha lált okoz, bár ki sebb vér zé sek gyó gyul hat nak is. Nem rit ka comp li ca -
tio ki sebb vér zés a tü dõ bõl. A bron chu sok nyo má sa és a n. re cur rens bé nu lá sa kö vet kez té ben tü dõ gyul la dás ra, bron -
chiectasiára nagy a haj lam. A fali vér al va dék ból em bó lia ke let kez het. A hi va tá sos ál lo má nyú a kat fen ti e ket figye lembe
véve kell mi nõ sí te ni. Ane u rys ma dis se cans mi nõ sí té se min den eset ben és rovatban „E”.

d) K: 2–4, 11–12, 14, 16, 21; F: 1–2, 6, 8.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

087 Egyéb pe ri fé ri ás
ér be teg ség

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

Angiopathiák: I73

1. enyhe formák E E E KLGS E K E KLGS

2. súlyos formák E E E E E E E E

Thromboangitis obliterans

(Bürger-féle betegség)

3. hosszabb tünetmentes
stationaer állapot
esetén

E E E KLGS E K E KLGS

4. mûtét utáni állapot
enyhe
maradványtünettel

E E E E E KLGS E E

5. mûtét utáni állapot
súlyos
maradványtünettel,
valamint visceralis
kerintési zavar esetén

E E E E E E E E

a) M. Ra y na ud, Ra y na ud-synd ro ma, ac ro cy a no sis, eryth ro cy a no sis, eryth ro me ga lia, ar te ria-spas mus, pe ri fé ri ás ér be -
teg ség, throm bo an gi tis ob li te rans.

b) Elõ zõ egész ség ügyi do ku men tá ció. Ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok. Az au to im mun-be teg sé gek, il let ve cryopa -
thiák ki mu ta tá sá ra és a col la gen rend szer be teg sé gek ki zá rá sá ra irá nyu ló vizs gá la tok. M. Ra y na ud vagy Raynaud-
 syndroma ese tén a ro ha mok le írá sa a be teg ál tal el mon dot tak vagy az or vos meg fi gye lé se alap ján, uj jak ál la po ta a ro ham -
men tes idõ ben. Bür ger-fé le be teg ség ese tén cla u di ca tio in ter mit tens és je lent ke zé se fel té te le i nek pon tos le írá sa, os cil lo -
met ria. An gi o lo gi ai szak kon zí li um, Dopp ler-vizs gá lat, pro vo ca ti os pró bák, sz.sz. an gi og rap hia, bõr vagy izombiopsia.

2518 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám



c) Ac ro cy a no sis ese tén a ki ál ló test ré szek sze der je sek kis hi deg ha tá sá ra. Több nyi re csak koz me ti kai je len tõ sé ge van, 
pa naszt nem okoz. Mi nõ sí té se 087.1/A5 sze rint le het „K”. Ra y na ud-synd ro más ro ham sú lyos sá gát az el ké kü lés és a fáj -
da lom foka, a ro ham idõ tar ta ma és a ro ha mok is mét lõ dé sé nek gya ko ri sá ga adja meg. 087.3. al sza kasz sze rint a Bür -
ger-kór kon zer va tív ke ze lés sel egyen súly ban tart ha tó for mái mi nõ sí ten dõk.

087.4. al sza kasz ba a Bür ger-kór  miatt ope rált ese tek tar toz nak, me lyek trop hi kus za var ral, il let ve dys ba si á val jár nak,
eset leg a mû tét hez mi nor amputatio társul.

087.5. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a Bür ger-kór  miatt ope rál tak, ha a mû tét hez na gyobb am pu ta tio tár sul, vagy ko -
moly is cha e mi ás tü ne tek ma rad nak vissza, va la mint a Bür ger-kór vis ce ra lis ereken manifesztálódó esetei.

d) K: 2, 3, 6, 11, 15, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

088 Ve rõ eres vér rö gö sö dés 
és em bo lia

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. az érintett szerv
mérsékelt
functiozavara esetén

E E E E E K E E I74

2. az érintett szerv súlyos 
functiozavara esetén

E E E E E E E E

a) In farc tus em bo li cus, in farc tus throm bo ti cus, occ lu sio.

b) Elõ zõ eü. do ku men tá ció, Dopp ler-vizs gá lat, pro vo ca ti os pró bák, bel gyó gyá sza ti és an gi o ló gi ai szak kon zí li um, en -
nek dön té se alap ján an gi og rap hia.

c) A kül föl di szol gá lat ra való al kal mas ság meg ál la pí tá sá nál a be teg ség sú lyos sá gá tól füg get le nül csak „E” mi nõ sí tés
hoz ha tó.

d) K: 1–4, 6, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

089 A kis ar té ri ák
gyul la dá sos el fa ju lá sa
és ro kon ál la po tok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. tartós remissio esetén E E E E E KLGS E KLGS I77

2. súlyos szervi laesio
esetén

E E E E E E E E

a) Pe ri ar te ri tis no do sa, MCL-synd ro ma, an gi i tis hy per sen si ti va, gra nu lo ma let ha le me di o li ne a re, We ge ner-fé le gra -
nu lo ma to sis, ar te ri tis tem po ra lis, mic ro an gi o pat hia throm bo ti ca, Ta ka y a sau-fé le be teg ség.

b) VDRL, We, tel jes vér kép és vi ze let, Se cre a ti nin, UN, kór kép nek meg fe le lõ im mu no ló gi ai vizs gá la tok, mell kas
rtg., bõr, iz mok pró ba-ex ci si ó ja és szö vet ta ni vizs gá la ta, eset leg a vese vagy a máj tû bi op si á ja.

c) A vég le ges mi nõ sí tés re a hosszas bi zony ta lan kór le fo lyás  miatt már eset leg elõbb „K”-ra mi nõ sí tett be te gek nél ke -
rül sor. A rossz prog nó zis  miatt hi va tá sos ál lo má nyú ak ese té ben az eny hébb vagy hosszabb ide je stag ná ló ese tek ben az
el bí rá lás le het egyé ni. Ki vé telt csak az ar te ri tis tem po ra lis ké pez het, ha a rend sze rint mû tét tel pa nasz men tes sé tett be te -
gen hosszabb ide je egyéb lo ka li zá ci ó ra uta ló jel nem ész lel he tõ (089.1/A4 és A6 ese tén „A” mi nõ sí tés is szó ba jö het).

d) K: 2, 4, 11–12, 14–15, 17–18, 21; F: 1–4.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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090 Vissz ér és
visszér rö gö sö dé ses
gyul la dás

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. végtagok felületes
venagyulladása vagy
thrombosisa

E E E KLGS E A E A I80–I82

2. végtagok nem
ismétlõdõ mély
venathrombosisa jó
collateralis keringéssel

E E E KLGS E K E KLGS

3. végtagok mély
venathrombosisa
mérsékelt helyi
keringési zavarral

E E E E E KLGS E E

4. végtagok ismétlõdõ
mély venathrombosisa
súlyos helyi keringési
zavarral, valamint az
egyéb visszeres
embólia és thrombosis

E E E E E E E E

a) En doph le bi tis, inf lam ma tio ve no rum, pe riph le bi tis, phle bi tis sup pu ra ti va, throm boph le bi tis, vena por tae throm bo -
sis, Budd-Chi a ri-fé le synd ro ma, throm poph le bi tis mig rans.

b) Elõ zõ eü. do ku men tá ció, vér zé si-al va dá si rend szer la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta, bel gyó gyá sza ti és an gi o ló gi ai szak -
kon zí li um, szük ség ese tén phle bog rap hia.

c) A 090.1/A5 ro va ta sze rint vég ta gok is mét lõ dõ fe lü le tes ve nath rom bo si sa ese tén „E”, elsõ eset ben azon ban ki vé te -
le sen „I” mi nõ sí tés is ad ha tó.

090.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk mind az alsó, mind a fel sõ vég ta gon egy al ka lom mal elõ for du ló mély vé -
nás-throm bo sis, va la mint a v. ili a ca szin tû és a v. cava in fe ri or szin tû throm bo sis utá ni ál la pot, ha se cun der va ri co si tas és
végtagoedema nem társul.

090.3. al sza kasz ba tar toz nak az elõ zõ al sza kasz ban em lí tett kór ké pek, ha se cun der va ri co si tas, il let ve ter he lés re ki ala -
ku ló vég ta go e de ma tár sul. A 090/A2d, A4, A6 ro vat min den al sza ka sza szerint csak „E” döntés adható.

090.4. al sza kasz ba tar toz nak az elõ zõ két al sza kasz ban em lí tett kór ké pek, ha se cun der va ri co si tas, ál lan dó oe de ma és
trop hi kus zavar társul.

d) K: 1, 2, 4, 6, 11, 14; F: 1, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés leg több eset ben nem is mer he tõ el. Ki vé telt ké pez nek phle both rom bo sis
vagy throm boph le bi tis azon ese tei, ame lyek ki ala ku lá sát szol gá la ti bal eset okoz ta és a ket tõ kö zöt ti össze füg gés a sé rü -
lés he lyét és idõ pont ját il le tõ en bi zo nyít ha tó.

091 Az alsó vég tag
vissz ér tá gu la tai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. eredményes mûtét
utáni állapot

KLGS A A A KLGS A KLGS A I83

2. kis kiterjedésû
visszértágulat
gyulladásos és trophiás 
zavar nélkül

E E KLGS A E A E A

3. kis kiterjedésû
visszértágulat
gyulladás vagy
trophiás zavar esetén,
valamint nagy
kiterjedésû
visszértágulat említett
elvátozások nélkül

E E E E E K E KLGS
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4. mûtét utáni állapot
mérsékelt keringési
zavarral

E E E KLGS E KLGS E KLGS

5. mûtét utáni állapot
súlyos keringési
zavarral

E E E E E E E E

a) Phle bec ta sia, va ri co si tas, va rix, ul cus va ri co sum (alsó vég ta gon, vagy egyéb lo ka li zá ci ó jú).

b) Fi zi ká lis vizs gá lat, vér zé si-al va dá si rend szer la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta, bel gyó gyá sza ti és szük ség ese tén an gi o ló -
gi ai szak kon zí li um, an gi o ló gi ai ja vas lat ra phle bog rap hia.

c) 091.1. al sza kasz ba tar to zik az alsó vég ta gon ered mé nyes vissz ér mû tét utá ni ál la pot, re ci di va nél kül.
091.2. al sza kasz ba a kis ki ter je dé sû vissz ér tá gu lat gyul la dá sos és trop hi cus zavar nélkül.
091.3. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a pri mer va ri co si tas, az eh hez tár su ló pig men ta tio cru sis, ul cus va ri co sum, va la -

mint a pri mer va ri co si tas elõrehaladott esetei.
091.4. al sza kasz ba tar to zik a vissz ér mû tét utá ni ál la pot ter he lés re ki ala ku ló láb szár-oe de má val.
091.5. al sza kasz ba a vissz ér mû tét után fenn ál ló ul cus cru sis, il let ve ál lan dó láb szár-oe de ma, re ci div va ri co si tas sal

vagy anélkül.

d) K: 3, 4, 6, 9, 11–12, 14, 21; F: 1–2, 4.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

092 Arany ér A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. szövõdmény nélkül
hatásos konzervatív
kezelés esetén

KLGS A A A KLGS A E A I84

2. szövõdménnyel,
sikeres mûtét utáni
állapot esetén

KLGS KLGS KLGS KLGS E K E KLGS

3. szövõdménnyel,
gyakori recidiva és
ismételt mûtét
szükségessége esetén

E E E E E KLGS E E

a) No dus ha e morr ho i da lis rec ti in ter nus et ex ter nus (throm bo ti cus ha e morr ha gi cus, pro lap sus, stran gu la tus, ul ce ro -
sus).

b) Di gi ta lis és rec tos co pos vizs gá lat tal tisz táz ni kell a ha e morr ho i da lis cso mók he lyét (kül sõ, bel sõ „arany eres” cso -
mók), eset le ges szö võd mé nye it.

c) A ka to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zés kor 092.1–2/A2a, és hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor
(092.1/A3) a mi nõ sí tés „E”.

d) K: 3; F: 0.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

093 Ala csony vér nyo más A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe formák E E KLGS KLGS KLGS A E A I95

2. kifejezett formák E E E E E K E KLGS

a) Hy po to nia ort hos ta ti ca, hy po to nia chro ni ca, col lap sus (el hú zó dó is), syn co pe.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, a vér nyo más kü lön bö zõ test hely zet ben vég zett mé ré se, EKG fek võ és álló hely zet ben,
a hy po to nia ae ti o ló gi ai tisz tá zá sa szük sé ges.
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c) A nor má lis nál ala cso nyabb vér nyo más ön ma gá ban nem in do kol ja az al kal mas ság kor lá to zá sát. Az át la gos nál ala -
cso nyabb ér té kek nem rit kán for dul nak elõ nagy fi zi kai tel je sí tõ ké pes ség gel ren del ke zõ em be rek kö zött is. A mi nõ sí tés
kli ni kai tü ne tek ese tén (fej fá jás, szé dü lés, fá ra dé kony ság, col lap sus haj lam), ha azok az anam ne sis ben bi zo nyí tot tan sze -
re pel nek (csa pat or vo si jel lem zés!), kor lá to zás sal al kal mas. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés
093.1/A3 „E”.

d) K: 1, 2, 4, 6, 11–12, 14, 16–19, 21; F: 1–4, 6, 8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

A lég zõ szer vek be teg sé gei (094–105)

094 Az orr nyál ka hár tya
da ga na ta (orr polyp)

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mindkét orrfél
nehezített légzése
vagy teljes elzártsága
esetén

E E E E E A E E J33

2. gyakran recidiváló,
sokszor operált esetek

E E E E E KLGS E E

a) Poly pus cavi nasi, con chae, na sop ha ryn gis, poly pus-si nus eth mo i da lis, fron ta lis, ma xil la ris, sphe no i da lis.

b) Rhi nos co pia an te ri or, pos te ri or, orr mel lék üreg-rtg., sz. sz. orr- és mel lék üre gek en dos co pos vizs gá la ta, al ler go ló -
gi ai vizs gá lat.

c) 094.1/A2 és A3–A6 ro vat sze rint a poly pec to mia utá ni ál la pot re ci di va nél kül le het „A”. Amennyi ben a re ci div orr -
polyp al ler gi ás ere de tû, a mi nõ sí tés 095.1. al sza kasz sze rint tör té nik.

d) K: 6, 14; F: 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

095 Az orr nyál ka hár tya
idült be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. Enyhe formák E E E KLGS E A E A J30–J31

2. Kp. súlyos formák E E E E E K E KLGS

3. Súlyos formák E E E E E E E E

a) Rhi ni tis chro ni ca, rhi ni tis al ler gi ca, oza e na.

b) Rhi nos co pia an te ri or, pos te ri or, orr vá la dék bac te ri o ló gi ai vizs gá la ta, al ler go ló gi ai vizs gá lat, szük ség sze rint kór -
há zi ki vizs gá lás, orr-en dos co pia, si nos co pia.

c) Az al kal mas ság meg íté lé sé ben a kli ni kai kép a dön tõ! Sú lyos nak szá mít a gye rek kor óta vagy több mint 6 éve fenn -
ál ló be teg ség, ame lyet ko ráb ban ki vizs gál tak, ke zel tek, eset leg hy po sen si bi li zá ló ke ze lés ben ré sze sült a be teg. Orr- és
szem pa nasz mel lett sze zo ná li san kö hö gés, ter he lés re vagy éj je len te ne héz lég zés lép fel. Sza bad ban, fû ben fek ve test -
szer te ki ütés, eset leg Qu inc ke oe de ma je lent ke zik. Sú lyos al ler gi ás ál la pot a méh- vagy da rázs csí pést kö ve tõ anaphyla -
xiás re ak ció. Sú lyos a be teg ség, ha a ta va szi és nyár végi nö vé nyek vi rág po rá ra egy aránt erõs +++ vagy ++++ ér zé keny -
sé get ta lá lunk a Prick teszt tel, s ez, össze vet ve a kli ni kai kép pel, gya kor la ti lag fél éven át tar tó tü ne te ket je lent. Sú lyos -
nak szá mít, év szak tól füg get len pa na szok ese tén a ++++ há zi por at ka és pe nész gom ba ér zé keny ség, sú lyos tü ne tek kel. In
vit ro vizs gá lat nál az össz-IgE 100 IU/ml, a spec-IgE ma gas. Lég zés funk ci ós vizs gá lat nál sze zon ban a jel zett lég úti obst -
ruk ció áll fenn. Ek kor in do kolt sze zo non kí vül, le he tõ leg pa nasz men tes ál la pot ban a pro vo ká ci ós lég zés funk ci ós vizs gá -
lat el vég zé se, Ach-val vagy 10%-os KCl-dal, amely po zi tív eset ben a hör gõ rend szer hy per re ak ti vi tá sát iga zol ja. Sú lyos -
nak szá mít az a pol le no sis is, amely ka to nai idõ alatt olyan tü ne tek kel kez dõ dik, amely akut el lá tás ra szorul a csapatnál.

Kö ze pe sen sú lyos ese tek ben leg fõbb tü net a tüsszö gés, orr fo lyás, orr du gu lás. Ál ta lá ban a be te get ko ráb ban is ke zel -
ték, tü ne ti ke ze lés sel egyen súly ban volt, je len leg azon ban ke ze lés sel nem be fo lyá sol ha tó. Több al ler gén re po zi tív a bõr -
pró ba, de dön tõ en a nyár ele jén (fû sze zon), vagy a nyár vé gén (par lag fû sze zon) van ko mo lyabb pa nasz. In vit ro vizs gá -
lat nál az össz-IgE ér té ke 50–100 IU/ml között van, spec-IgE kimutatható, de alacsony titerû.
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Eny he for ma ese tén a be teg nek ke vés pa na sza van. Idõn ként tüsszö gés, szem visz ke tés, eny he nát ha. Ed dig or vos hoz
nem for dult, mert annyi ra nem za var ta a pa nasz, gyógy szert nem sze dett. A bõr pró ba mér sé kelt, ++ ér zé keny sé get mu tat
nyár ele ji vagy nyár végi pol le nek re vagy há zi por ra. In vit ro vizs gá lat nál az össz-IgE ala csony vagy ne ga tív, spec-IgE
nem mu tat ha tó ki. Ilyen eset ben is fel tét le nül kí sér jük fi gye lem mel a be te get, sze zo ná li san fel men tet jük a te rep fog lal ko -
zá sok alól. A 095.1/A4 rovat szerint a beosztás figye lembe véte lével „K” minõsítés is adható.

d) K: 21; F: 0.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

096 Idült
mel lék üreg-gyul la dás

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. recidiváló sinusitisek E E E E E K E KLGS J32

2. torzító, mûtét utáni
állapot

E E E E E KLGS E KLGS

a) Si nu si tis ma xil la ris chro ni ca, si nu si tis fron ta lis chro ni ca, si nu si tis eth mo i da lis chro ni ca, si nu si tis sphe no i da lis
chro ni ca, pan si nu si tis chro ni ca, tor zí tó mû tét utá ni ál la po tok, ame lyek az arc, hom lok ala ki el vál to zá sá val jár nak
(pl.  Riedl-mûtét).

b) Rhi nos co pia an te ri or, pos te ri or, orr mel lék üreg-rtg., sz. sz. orr en dos co pia, si nos co pia, punc tio.

c) 096.1/A6 ro vat sze rin ti mi nõ sí tés nél mû tét ese tén, ha az ál la pot vál to zás ked ve zõ, „A” mi nõ sí tés le het sé ges. Si ker -
te len mû tét ese tén „E”.

d) K: 6, 21; F: 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

097 A gége, lég csõ idült
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS E K E KLGS J37

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) La ryn gi tis chro ni ca hy pert rop hi ca, la ryn gi tis chro ni ca sic ca, la ryn got ra che i tis chro ni ca.

b) In di rect la ryn gos co pia, orr mel lék üreg-rtg., sz. sz. di rect la ryn gos co pia, la ryn go mic ros co pia, fi be ros co pia, aller -
gológiai vizs gá lat, lég zés func ti os vizs gá lat.

c) 097.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a the rá pi á san jól be fo lyá sol ha tó ese tek.
097.2. al sza kasz sze rint a tar tós ke ze lés mel lett re ci di vá ra való haj lam esetén.
097.3. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk az éve ken át tar tó ke ze lés mel lett is sú lyos pa na szok kal (ap ho nia, ne héz lég zés)

járó esetek.

d) K: 21; F: 0.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csa pat nál ked ve zõt len klí má jú mun ka he lyen több mint öt éven át fo lya -
ma to san tel je sí tett szol gá lat ese tén is mer he tõ el.

098 A hang sza la gok és a
gége bé nu lá sa

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. egyoldali recurrens
bénulás hangképzési
zavarral, jó
légzésfunctioval

E E E E E K E KLGS J38

2. kétoldali recurrens
paresis súlyos
hangképzési és légzési 
zavarral

E E E E E E E E
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a) La ryn gop le gia, pa raly sis glot ti dis.

b) In di rect la ryn gos co pia, eset leg di rect la ryn gos co pia.

c) Mi nõ sí tést a bé nu lás ol da li sá ga, a hang kép zé si és lég zé si za var sú lyos sá ga, a the rá pi ás kí sér le tek ered mé nyes sé ge
ha tá roz zák meg.

d) K: 17, 21; F: 3–4.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el. Ki vé telt ké pez het a pe rip he ri ás ere de tû hang sza lag- és
re cur rens bé nu lás, ha az ideg szol gá la ti bal eset kö vet kez té ben sé rült.

099 Idült hörg hu rut és
hör gõ tá gu lat

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. kis kiterjedésû, kevés
köpettel,
cardiorespiratoricus
zavar nélkül

E E E KLGS E K E KLGS J40–J42,
J44

2. nagyobb kiterjedésû,
sok köpettel, mérsékelt 
cardiorespiratoricus
zavarral

E E E E E K E E

3. nagy kiterjedésû, sok
köpettel, súlyos
cardiorespiratoricus
zavarral

E E E E E E E E

a) Bron chi tis chro ni ca (simp lex, mu co pu ru len ta, obst ruc ti va), bron chi ec ta sia (fu si for mis, pos tin fec ti o sa, re cur rens).

b) Ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, vér gáz-analy sis, kö pet bac te ri o ló gi ai, eo-sejt szám és cy to ló gi ai vizs gá la ta, EKG,
két irá nyú rtg. fel vé tel, lég zés func tio (ha le het sé ges testp letys mog rap hia), bron cho ló gi ai vizs gá lat, far ma co di na mi ás
próba.

c) A két rész egy he lyen tör té nõ mi nõ sí té se  miatt kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a két be teg ség cso port el kü lö ní té se -
kor adó dó sa já tos sá gok ra. A két kór kép együtt tár gya lá sá ra a bron chi ec ta sia elõ for du lá sá nak rit ka sá ga  miatt ke rült sor.
Az obst ruc ti o val nem járó chr. bron chi tis, ill. a ke vés pa naszt oko zó bron chi tis de for mans mi nõ sí té se kor a cél az ál la pot
to váb bi rom lá sá nak meg aka dá lyo zá sa (pl. exo gen té nye zõk – por, gáz, füst – ki szû ré se). Szol gá la tot tel je sí tõk nél ezen
túl me nõ en rend sze res el len õr zés, szük ség sze rint sza na tó ri u mi be uta lás. Az obst ruc ti o val járó chr. bron chi tis sú lyos sá -
gát az obst ruc tio mér té ke sze rint, ill. a vér gáz ér té kek alap ján ítél jük meg (lásd a lég zõ szer vek mi nõ sí té sé nek irány el -
veit). Bron chi ec ta si ák nál a ki ter je dés nagy sá ga és tü ne ti meg nyil vá nu lá sa mel lett a mi nõ sí tés kor a fo lya ma tot elõ idé zõ
egyéb tü dõ be teg sé get is figye lembe kell ven ni. Te kin tet tel az ir re ver zi bi lis ál la pot ra, a szer zõ dé ses és hi va tásos ál lo -
mány ba vételkor a minõsítés „E”.

A lég zõ szer vi meg be te ge dé sek mi nõ sí té sé nek irányelvei
A rest ric tiv, obst ruc tiv, ill. ve gyes jel le gû lég zés za var ral járó tü dõ meg be te ge dé sek sú lyos sá gá nak meg íté lé se kor az

aláb bi a kat kell figye lembe venni:
1. Rest ric tiv za va rok: A lég zés za va rok sú lyos sá ga mér té két a sta ti kus lég zés func ti os pa ra mé te rek: to tál ka pa ci tás

(TC) és vi tál ka pa ci tás (VC) ha tá roz zák meg. Pl. a TC és VC a kell-érték százalékában:
– eny he fokú 76–60;
– kp. fokú 60–50;
– nagy fo kú 50 alatt.
2. Obst ruc tiv za va rok: A lég zés za var mér té két a di na mi kus lég zés me cha ni kai vizs gá la tok (Tif fe nau, IGV) ha tá roz -

zák meg. A lég úti obst ruc tio lé nye ges kri té ri u ma a lég úti áram lá si el len ál lás fo ko zó dá sa. A re sis tan ce már kis fo kú emel -
ke dé se (3,5–5 vízcm/l/s) fo ko zott lég zé si mun kát igé nyel, ne héz lég zés is je lent kez het. 5 vízcm/l/s fe lett már kp. sú lyos
tes ti meg ter he lés mel lett is lég szomj lép fel. 10 vízcm/l/s fe lett már könnyû ter he lés ese tén is sú lyos lég szomj for dul elõ.
A lég zés za var meg íté lé se kor ar ról is tá jé ko zód ni kell, hogy a nyu ga lom ban, ill. kü lön bö zõ meg ter he lés mel lett a pul mo -
ná lis gáz cse re meg fe le lõ-e, ami vér gáz-ana li ti kai vizs gá la tok se gít sé gé vel határozható meg.

d) K: 2–4, 7–8, 11–12, 14–16, 21; F: 1–2, 6, 8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés bron chi ec ta sia ese tén nem iga zol ha tó. Az idült bron chi tis nél, ha bi zo nyít -
ha tó a ka to nai szol gá lat tel je sí té se so rán az exo gen té nye zõ tar tós, egy ér tel mû ha tá sa, az össze füg gés meg ál la pít ha tó.
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100 Tü dõ tá gu lat A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS E K E KLGS J43

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E KLGS E E

4. veszélyes E E E E E E E E

a) Emp hy se ma pul mo num, emp hy se más hó lyag, Mac-Le od-fé le synd ro ma.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, EKG, mell kas-rtg. át vi lá gí tás, fel vé te lek, lég zés func tio (TC, IGV, RV, FEV 1) meg -
ha tá ro zás, aján lott vizs gá lat: vér gáz-analy sis.

c) A kom pen za to ri kus és ven til for mák nál az alap be teg ség mi nõ sí té sé bõl in du lunk ki. A fo lya mat sú lyos sá gá nak
meg íté lé sé nél ab ból in du lunk ki, hogy az RV/TC és IGV, az RV mi lyen mér ték ben emel ke dett, ill. a FEV 1 mennyi vel
csök kent.

d) K: 3–4, 6, 11–12, 14, 16–17; F: 1–4, 6, 8.

e) Fen ti be teg sé gek ka to nai kö tel mek kel nem függ nek össze.

101 Hör gi ne héz lég zés A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. rövid idõtartam és
ritka exogen asthma
rohamok jó
cardiorespiratoricus
functioval

E E E KLGS E K E KLGS J45

2. hosszan tartó, de ritka
asthma bronchiale
rohamok mérsékelt
cardioprespiratoricus
zavarral

E E E E E K E E

3. hosszan tartó és
gyakori asthma
bronchiale rohamok
súlyos cardio-
respiratoricus zavarral

E E E E E E E E

a) Ext rin sic, ill. int rin sic asth ma bron chi a le.

b) EKG, mell kas-rtg., is mé telt lég zés func tio (testp letys mog rap hia), cu tan-test (al ler go ló gia), ja va solt vizs gá la tok:
phar ma co di na mi ás test, ter he lé ses lég zés func tio, pro vo ca ti os test.

c) A 101.1/A3 és A5 ro vat sze rint a szer zõ dé ses és ht. ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés „E”.

d) K: 1–4, 6, 8–9, 11–12, 14–17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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102 Mell hár tya gyul la dás A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. izzadmány vagy activ
gümõkór említése
nélkül

A A A A A A A A J85–J92

2. izzadmánnyal,
szövõdmény nélkül,
egyéb bacteriális ok
említésével

E E E E KLGS K E KLGS

3. bacteriális eredetû
izzadmány
szövõdménnyel,
mérsékelt
functiokárosodás
esetén

E E E E E K E KLGS

4. bacteriális eredetû
izzadmány
szövõdménnyel,
súlyos
functiokárosodás
esetén

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük a nem gü mõ kó ros mell hár tya gyul la dá so kat (pl. ple u ri tis sic ca, Born holm-be teg ség for mái, ple u ri tis
di aph rag ma ti ca, ple u ri tis in ter lo ba ris, ple u ri tis fib ri no sa). Ma rad vány ál la po tok: ad ha e sio pul mo nis et ple u rae, cal ci fi ca -
tio ple u rae, ple u ra meg vas ta go dás.

Iz zad má nyos mell hár tya gyul la dá sok: ple u ri tis ex su da ti va bac te ri a lis, nem gü mõ kó ros, nem bac te ri á lis (pl. ha e mot ho -
rax, ha e mop ne u mot ho rax, hyd rop ne u mot ho rax). Em py e ma fis tu lá val vagy fis tu la em lí té se nél kül. Egyéb meg be te ge dés
rész je len sé ge ként fel lé põ mell hár tya iz zad mány esetei az alapbetegség elbírálásának alapelvei szerint minõsítendõk.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, kö pet ált. bact. te nyész tés, kö pet di rect Koch és Koch te nyész tés, Man to ux-pró ba,
mell kas sum ma ti os és ré teg fel vé te lek, ki egé szí tõ vizs gá la tok: kö pet cy to ló gia, mell kas punc tio, (inac tív for mák ban): vér -
gáz-analy sis, EKG, lég zés func tio (le he tõ leg testp letys mog rap hia).

c) Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 102.2/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a ple u ri tis szol gá la ti ere de tû bal eset (mell kas tra u ma)
vagy bal eset jel le gû ese mény (nagy mér vû át ned ve se dés vagy át fá zás) kö vet kez mé nye. A tü ne tek fel lé pé sé nek idõ pont ja
az ese ményt köve tõen ne le gyen több egy nap nál.

103 Spon tán lég mell A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d
1. egy alkalommal

keletkezett,
konzervatív kezeléssel
megoldott

E E E KLGS E A E A J93

2. egy alkalommal
keletkezett, mûtéttel
megoldott

E E E E E K E KLGS

3. ismételten keletkezett E E E E E KLGS E E

a) Pne u mot ho rax (acu tus, chro ni cus, spon ta ne us, ten si vus, con ge ni ta lis, tra u ma ti cus).

b) Is mé telt két irá nyú mell kas rtg. fel vé tel.

c) –

d) K: 2–4, 11, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ a ka to nai szol gá lat tel je sí té se kor, mell kas sé rü lés kö vet kez té -
ben fel lé pett pne u mot ho rax ese tén.
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104 Mell ka si szer vek
cson ko lás nél kü li
mû té te utáni állapot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. légzésfunctios zavar
nélkül

E E E KLGS KLGS K E KLGS J95

2. mérsékelt
légzésfunctios zavarral

E E E E E K E KLGS

3. súlyos légzésfunctios
zavarral

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõk a mell kas, a ple u ra, a me di as ti num, a nye lõ csõ, a re kesz be nig nus be teg sé gei, fej lõ dé si rend el le -
nes sé gei  miatt és di ag nosz ti kai vagy the rá pi ás cél ból tör té nõ se bé szi be avat ko zá sok (pl. pec tus ex ca va tum, re cur va tum,
ca ri na tum, re kesz re la xa tio, re kesz és ple u ra jó in du la tú da ga na tai, nya ki bor da, ref lux oe sop ha gei, me di as ti num be ni gus
el vál to zá sai, thy mu sel vál to zá sok, me di as ti nos co pia, ple u ros co pia, pe ri car di a lis cys ta). Az 1. al sza kasz ban az eti o ló gi á -
tól füg gõ en akár „A” mi nõ sí tés is ad ha tó.

b) EKG, mell kas át vi lá gí tás, két irá nyú sum ma ti os mell kas rtg. fel vé tel, lég zés func tio, sz. sz. bron cho fi be ros co pia,
cél zott rtg. ré teg fel vé tel, nye lés pró ba.

c) A mi nõ sí tés nél a se bé szi be avat ko zás után eset le ge sen fenn ál ló pa na szo kat, lég zés func tió el té ré se ket ve gyük
figye lembe. A sú lyos ság el bí rá lá sá nál a lég zés za var meg íté lé sé nek ál ta lá nos irány el ve it kell figye lembe ven ni.
104.1/A3 ro vat sze rint hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén „E”.

d) K: 2, 4, 6, 11–12, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6.

e) Fen ti be teg sé gek a ka to nai kö tel mek kel nem össze füg gõ ek.

105 Tü dõ mû té tek utá ni
ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. segmentectomia utáni
állapot

E E E KLGS KLGS K E KLGS J98

2. lobectomia utáni
állapot

E E E E E KLGS E E

3. pulmonectomia utáni
állapot

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõ a seg men tec to mia, lo bec to mia vagy pul mo nec to mia utá ni ál la pot.

b) Vér gáz-analy sis, EKG, sum ma ti os mell kas rtg. fel vé tel, lég zés func ti os vizs gá lat, (ter he lé ses LF), testp letys mog -
rap hia.

c) A mi nõ sí tés nél a 104. sza kasz ban és a lég zés za va rok ál ta lá nos ér té ke lé se irány el ve i nél (099. sza kasz) le ír ta kon kí -
vül le he tõ leg egyé ni leg bí rál juk a tény le ge sen ki ala kult ál la po tot, kü lö nös te kin tet tel a mû té tet ki vál tó több fé le alap be -
teg ség re. 105.1/A3 ro vat sze rint hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén „E”.

d) K: 2, 4, 6, 11–12, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el bí rá lá sa a mû té tet ki vál tó kö rül mény, ill. be teg ség vizs gá la ta alap ján
tör té nik.

Az emész tõ szer vek be teg sé gei (106–125)

106 Fog hi ány A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mérsékelt KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A K00

2. súlyos E E E E E KLGS E KLGS

a) Ano don tia, hy po don tia és oli go don tia.

b) Anam ne sis és sta tus pon tos le írá sa.
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c) A fog hi á nyok mi nõ sí té sé nél min den kor figye lembe kell ven ni az élel me zé si sa já tos sá go kat a rá gó ké pes ség csök -
ke né se  miatt. A rá gó ké pes ség csök ke né sét %-os ér ték ben ha tá roz zuk meg Aga pov sze rint. A rög zí tett fog pót lás sal pó tolt 
fo gak a mi nõ sí tés szem pont já ból nem szá mí ta nak hi ány nak, a ra di xok vi szont hi ány ként szá mo lan dók. A rá gó ké pes ség
> 50%-os hely re ál lí tá sa (rög zí tett pót lás sal) ese tén a mi nõ sí tés le het „A”. Szer zõ dé ses, hi va tá sos ál lo mány ba vé tel kor
106.1/A3 és A5 és a kül szol gá lat ra 106.1/A2a–b mi nõ sí tés kor a sza ná ció, fog pót lás ide jé re a mi nõ sí tés „I”.

106.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ az 50–75% kö zöt ti rá gó ké pes ség-csök ke nés.
106.2. a 76%-os és a 76% fe let ti rá gó ké pes ség-csök ke nés mi nõ sí té sé re szol gá ló al sza kasz. Egy áll cson ton be lü li

nyolc rá gó fog hi á nya, vagy a fel sõ áll csont négy egy más mel let ti rá gó fo gá nak hi á nya az el len ke zõ oldali négy alsó
rágófog hiányával.

d) K: 4, 6, 11; F: 1.

e) Szol gá la ti bal eset kö vet kez té ben ki ala kult fog hi ány szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ nek mi nõ sít he tõ.

107 Pa ra don to sis A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. második szakban E E E KLGS KLGS A E A K05

2. harmadik szakban E E E E E KLGS E KLGS

a) A fog ágy ká ro so dás mi nõ sí té sé re szol gá ló sza kasz.

b) Tel jes fo gá sza ti rtg. sta tus vagy az ugyan ezt biz to sí tó al só-fel sõ „pa no rá ma” rtg. eset leg ort ho pant ho mog ráf rtg.
fel vé tel.

c) A 107.1. sze rint mi nõ sí ten dõ a csont pusz tu lást nem mu ta tó pa ro don ti um ká ro so dás. A csont pusz tu lás sal és a rá gó -
func tio je len tõs rom lá sá val járó pa ro don ti um ká ro so dás a 107.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ. Jó gyógy haj lam ese tén a
mi nõ sí tés 107.1/A2d és A3 ese tén le het „A”. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 107.1/A3 „E”.

d) K: 4, 6, 11–13, 17–18, 21; F: 1–4.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

108 Fog-, arc ano má li ák A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe elváltozás
mérsékelt
functiozavarral

E E E E KLGS K E KLGS K06–K07

2. a rágó- vagy
beszédfunctio súlyos
zavarával

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõ az arc, a fo ga zat és az áll cson tok tar tós, ve le szü le tett vagy szer zett el vá to zá sai, tor zu lá sai, ame lyek
plasz ti kai mû tét tel nem kor ri gál ha tók.

b) A fo ga zat és az áll cson tok el vál to zá sai ese tén arc ko po nya rtg. és fo gá sza ti rtg. sta tus.

c) A 108.1. sze rint mi nõ sí ten dõk azok az el vál to zá sok, me lyek eny héb bek, de func ti o za vart okoz nak, és ide so rol juk
a mû té tek utá ni he ge se dést, ha mû kö dés za vart okoz, vagy tor zít ja az ar cot. Hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel nél
108.1/A3 a mi nõ sí tés „E”.

108.2. sze rint mi nõ sül nek azok a sú lyos tor zu lá sok vagy el vál to zá sok, ame lyek kel kap cso la to san a be széd- és rá gó -
func tio je len tõ sen za vart vagy kor lá to zott, esetleg akadályozott.

d) K: 4, 6, 12, 21, 23–24; F: 1–2, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ nek csak a szol gá la ti bal eset kö vet kez té ben el szen ve dett tor zu lás vagy el vál to zás
is mer he tõ el.
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109 Az áll cson to kon és a
száj üreg szer ve ken
vég zett mû té tek utá ni
ál la pot, ezen szer vek
sé rü lé sei és sé rü lé se it
kö ve tõ ál la pot

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. mérsékelt torzulás
vagy functiozavar

E E E E KLGS K E KLGS K09–K14

2. súlyos torzulás vagy
functiozavar

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sít jük az áll cson tok és a száj üreg sé rü lé se i nek, be teg sé ge i nek kö vet kez mé nye it, va la mint az e szer ve ken
vég zett mû té tek utá ni ál la po to kat.

b) Áll cson tok rtg. vizs gá la ta.

c) A száj üreg és áll cson tok sé rü lé sei, va la mint be teg sé gei  miatt vég zett mû té tek után a ka to nák ré szé re a szol gá lat ké -
pes sé gük tel jes hely re ál lí tá sá ig egész ség ügyi sza bad sá got kell biz to sí ta ni. Al kal mat lan nak kell mi nõ sí te ni, ha az el vál to -
zá sok, mû té tek és sé rü lé sek után fenn ál ló tor zu lás és func ti o za var sú lyos. Hi va tá sos, szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel nél
109.1/A3 a mi nõ sí tés „E”.

d) K: 2; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés sé rü lé ses ese tek ben le het sé ges, meg ál la pí tá sa az állományille té kes pa -
rancs nok fel ada ta.

110 A nye lõ csõ be teg sé gei
és mû tét utá ni
ál la po ta

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mérsékelt nyelési
zavarral

E E E E E A E KLGS K20–K24

2. kp. súlyos nyelési
zavarral

E E E E E KLGS E E

3. súlyos nyelési zavarral E E E E E E E E

a) A nye lõ csõ be teg sé gek kö zül e sza kasz alap ján mi nõ sí ten dõk: acha la sia car di ae, car di os pas mus, oe sop ha gi tis, ul -
cus oe sop ha gei, obst ruc tio oe sop ha gei, per fo ra tio oe sop ha gei, di ver ti cu lum oe sop ha gei ac qu i si ta, Mal lo ry-We iss-fé le
synd ro ma.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül kont raszt anyag-nye le tés sel vég zett nye lõ csõ rtg. vizs gá lat, nye lõ csõ
tük rö zés.

c) A nye lõ csõ gyul la dá sok stá di u ma it nye lõ csõ tük rö zé ses vizs gá lat tal le het el dön te ni. En nek ered mé nyét, va la mint a 
fáj da lom és a nye lé si za var fo kát egy be vet ve kell mi nõ sí te ni. He veny nye lõ csõ gyul la dás után eü. sza bad ság, idült nye lõ -
csõ gyul la dás után mi nõ sí té si ja vas lat szük sé ges, szû kü let tel járó he ge se dés ese tén „E” mi nõ sí tést kell al kal maz ni. A
„ref lux”-nye lõ csõ gyul la dást, me lyet a sa va nyú gyo mor nedv vissza csor gá sa okoz, nye lõ csõ-tük rö zés sel iga zol juk, és a
lá tott el vál to zá sok, va la mint a pa na szok sú lyos sá ga sze rint minõsítjük.

Az idi o pat hi ás nye lõ csõ-tá gu lat kü lön bö zõ fokú nye lé si za va rok kal jár, e sze rint kell mi nõ sí te ni. A kór is mét el sõ sor -
ban rönt gen vizs gá lat biz to sít ja. A ht. ál lo mány egyé ni el bí rá lás sze rint mi nõ sí ten dõ, tá gí tás szük sé ges sé ge, vagy ered -
mény te len mû tét ese té ben a mi nõ sí tés itt is „E”. A nye lõ csõ fe ké lye i nek prog no si sa sok kal ko mo lyabb, mint a gyo mor-
vagy nyom bél fe ké lyé, el sõ sor ban a vár ha tó szö võd mé nyek  miatt. Ezért a ht. állománynál ismételt kiújulások esetén
„E” mi nõ sí tést kell adni.

A nye lõ csõ di ver ti cu lu mo kat (gur dé lyo kat) el sõ sor ban rönt gen vizs gá lat tal iga zol juk. A sok pa naszt oko zó nagymé -
retû, a nye lõ csõ benn éket vissza tar tó di ver ti cu lu mok ese tén a ht. ál lo mány egyé ni el bí rá lás sze rint mi nõ sí ten dõ. Itt em lí -
ten dõ a re kesz sérv is, me lyet el sõ sor ban rönt gen vizs gá lat bi zo nyít hat. Vé let le nül fel fe de zett, tü net men tes re kesz sérv mi -
nõ sí tést nem igé nyel. Sok pa naszt oko zó, rej tett vér zés kö vet kez té ben vas hi ányt, il let ve vérszegénységet okozó
rekeszsérv esetén ht. állománynál a „K” minõsítés adható.

d) K: 4, 12; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés szó ba jö het a nye lõ csõ bal ese ti ere de tû ká ro so dá sa ese tén. Az össze füg gés 
meg ál la pí tá sa az állományille té kes pa rancs nok fel ada ta.
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111 Gyo mor- és
nyom bél fe kély

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. inactiv, recidiva
említése nélkül

E E E A KLGS A E A K25–K28

2. activ, recidiva említése 
nélkül

E E E I KLGS K E KLGS

3. ritka recidiva esetén E E E KLGS KLGS K E KLGS

4. gyakori recidiva esetén E E E E E KLGS E E

5. gyakori recidiva
ismételten jelentkezõ
vérzéssel, ha nem
végezhetõ el a mûtét

E E E E E E E E

a) Ul cus seu ero sio py lo ri, vent ri cu li, du o de ni, gast ro in tes ti na le, ul cus pep ti cum.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül szék let We ber, pró ba reg ge li, gyo mor rtg., szük ség ese tén gyo mor tük rö -
zés, He li co bac ter py lo ri.

c) Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a 111.1–3/A3 ro vat sze rint a mi nõ sí tés „E”.
Ké mi ai vagy egyéb kül sõ ár ta lom okoz ta, gyor san gyó gyu ló fe kély, ha a tí pu sos „fe kély be teg ség” nem nyil ván va ló,

„K” mi nõ sí tést, vagy eü. sza bad sá got igé nyel. Ebbe a cso port ba tar to zik a stress fe kély, a gyógy sze rek okoz ta fel mar ódá -
sok (ero si ók), az egy év nél rö vi debb anam ne sis, a bi zony ta lan rtg., a nem actív fekélyt igazoló gyomortükri kép esete.

Ht. ál lo má nyú ak nál a fe kély be teg ség fe lül vizs gá la ti meg íté lé se alap ve tõ en eny hébb, a szol gá la ti és élet kö rül mé nye -
ket, a be teg egyé ni sé gét is kell mér le gel ni. „E” mi nõ sí tés itt csak gya ko ri re ci di va, is mé tel ten fel lé põ szö võd mé nyek
(per fo ra tió, vérzés), rossz általános állapot esetén adandó.

d) K: 4, 12; F: 1.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

112 Idült gyo mor- és
nyom bél hu rut

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe formák E E E E KLGS A E A K29–K31

2. kp. súlyos formák E E E E E KLGS E KLGS

3. súlyos formák E E E E E E E E

a) Gast ri tis chro ni ca (at rop hi ca), gast ri tis hy pert rop hi ca, du o de ni tis, gast ro du o de ni tis.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül szék let We ber, pró ba reg ge li, gyo mor tük rö zés és bi op sia utá ni szö vet ta -
ni vizs gá lat.

c) Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel nél 112.1/A3 a mi nõ sí tés „E”. Ht. ál lo má nyú ak nál 112.1/A3 és
112.2/A4 egyé ni el bí rá lás alap ján „K” és gast ro en te ro lo gi ai gon do zás szük sé ges.

d) K: 4; F: 0.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

113 Has fa li és has üre gi
sérv

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mérsékelt kiterjedésû,
kizáródásra nem
hajlamos

E E KLGS KLGS E A E A K40–K46

2. jelentõs kiterjedésû,
ismételten kiújuló és
kizáródásra hajlamos

E E E E E KLGS E KLGS

3. jelentõs kiterjedésû,
ismételten kiújuló,
több alkalommal
mûtött

E E E E E E E E
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a) Her nia in gu i na lis, her nia scro ta lis, her nia fe mo ra lis, her nia um bi li ca lis, her nia di aph rag ma ti ca.

b) Rész le tes fi zi ká lis le let, ki úju lás ese tén elõ zõ mû té ti iga zo lá sok.

c) –

d) K: 1, 6, 8; F: 0.

e) Egyes ese tek ben, mint pl. a szol gá la ti fel adat tel je sí té se köz ben egy nagy súly meg eme lé se ha tá sá ra ki ala ku ló sérv
ese tén fel me rül het a ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés le he tõ sé ge.

114 Nem fer tõ zõ ere de tû
idült vé kony- és
vas tag bél hu rut

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe formák E E E KLGS KLGS A E A K50–K52

2. kp. súlyos formák E E E E E K E E

3. súlyos formák,
valamint
Crohn-betegség és
colitis ulcerosa enyhe
esetei

E E E E E KLGS E E

4. Crohn-betegség és
colitis ulcerosa súlyos
esetei

E E E E E E E E

a) En te ri tis re gi o na lis, proc to co li tis idi o pat hi ca ul ce ro sa, en te ro co li tis chro ni ca, egyéb nem fer tõ zõ ere de tû gyo mor-,
bél- és vas tag bél hu rut.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül szék let We ber, a szék let bac te ri o ló gi ai, pro to zo on és fé reg pe te vizsgá -
lata, vég bél tük rö zés, sz. sz. bi op si ás min ta vé tel lel, be ön té ses vas tag bél rönt gen, gyo mor- és bél rönt gen, bi zo nyos meg -
ha tá ro zott ese tek ben és idõ ben vas tag bél tük rö zés.

c) Az eny he for mák gyak ran func ti o ná lis ere de tû ek, el sõ sor ban pa na szok kal és ke vés kó ros vagy ne ga tív vizs gá la ti
ered ménnyel jár nak. Kö ze pe sen sú lyos for mák nál a pa na szok mel lett fõ leg bél passzázs-za va rok mu tat ha tók ki a bél fal
szer vi el vál to zá sai nél kül. A sú lyo sabb for mák ese té ben a bél fal szer vi ká ro so dá sa rönt gen nel vagy szük ség ese tén vas -
tag bél tük rö zés sel mu tat ha tó ki. A Crohn-be teg ség és a co li tis ul ce ro sa eny he ese tei passzázs za vart nem okoz nak, mû té -
tet nem igé nyel nek és gyógy szer rel ke zel he tõk. A sú lyos for mák hoz tes ti le rom lás, passzázs za var, mû tét igé nye és sep -
ticus ál la pot tar to zik. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a 114.1/A3 a minõsítés „E”.

d) K: 4, 6, 11–12, 14–15, 16; F: 1–2, 6.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

115 Bél el zá ró dás mû té te
utá ni ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. functiokárosodás
nélkül

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A E A K56

2. mérsékelt
functiozavarral

E E E E E K E KLGS

3. súlyos functiozavarral E E E E E E E E

a) In va gi na tio in tes ti ni seu coli, ile us in tes ti ni pa raly ti cus en te ro lit hi a sis, ad ha e si o nes in tes ti na lis cum obst ruc ti o ne,
vol vu lus.

b) Mû té ti le írás, fi zi ká lis le let, rtg.-pas sa ge vizs gá la tok.

c) A kül föl di szol gá lat ra való al kal mas ság meg ál la pí tá sá nál 115.1/A2a–b a be teg ség sú lyos sá gá tól füg get le nül csak
„E” mi nõ sí tés hoz ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 115.1/A3 „E”.

d) K: 2, 4, 6, 11–12, 14; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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116 Gyo mor mû tét utá ni
ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. functiozavar nélkül E KLGS KLGS KLGS KLGS A E A K91.1

2. mérsékelt
functiozavarral

E E E E KLGS K E KLGS

3. súlyos functiozavarral E E E E E E E E

a) Dum ping-synd ro ma, post va go to mi ás-synd ro ma, post gast rec to mi ás-synd ro ma, gast ro in tes ti ná lis mû té tet kö ve tõ
há nyás.

b) Mû té ti le írás, vér cu kor, Se Na, K, EKG, pas sa ge vizs gá la tok.

c) Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor 116.1/A3 a mi nõ sí tés „E”.

d) –

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

117 Egyéb has üre gi
szer vek mû té te utá ni
ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mûködési zavar nélkül KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A K63,
K90–K932. mérsékelt mûködési

zavarral
E E E KLGS KLGS A E A

3. kp. súlyos mûködési
zavarral

E E E E E E E E

4. súlyos mûködési
zavarral

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõk az en te ro co li tis acu ta is cha e mi ca, gang ra e na in tes ti ni, abs ces sus ab do mi ni, abs ces sus in tes ti ni,
ad ha e si o nes in tes ti na lis stb.  miatt vég zett mû té tek utá ni ál la po tok. A hasi sé rü lé sek utá ni ál la po tok a 194. sza kasz sze rint 
mi nõ sí ten dõk.

b) Mû té ti le írás, fi zi ká lis le let, rtg.-pas sa ge vizs gá la tok.

c) A 117.1. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek a lé nye gé ben ma ra dan dó ká ro so dás nél kül gyó gyu ló vagy mi ni má lis mû kö -
dé si za var ral járó mû tét utá ni ál la po tok. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 117.2/A3 „E”.

117.3. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek a ki ter jedt bél re sec tio utá ni ál la po tok, a re ci di vá ra, prog res si o ra haj la mos
elváltozások.

d) K: 2–4, 6, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

118 A vég bél nyí lás
re pe dé se, si po lya és
tá lyog ja (mû tét után)

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. recidiva nélkül E E KLGS A KLGS A E A K60–K61

2. ritka recidiva esetén E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. gyakori recidiva esetén E E E E E E E E

a) Fis su ra ani, fis tu la ana lis, abs ces sus ani, sac ro coc cy de á lis der mo id, si nus pi lo ni da lis.

b) Mû té ti le írás, rec tá lis di gi tá lis vizs gá lat, rec tos co pia, ir ri gos co pia, fis tu log rap hia.

c) A szer zõ dé ses és ht. ál lo mány ba vé tel kor a 118.1/A3 ro vat sze rint a mi nõ sí tés „E”.

d) K: 4, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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119 Has hár tya gyul la dás
utá ni ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mûködési zavar nélkül KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A K65

2. mérsékelt mûködési
zavarral

E E E KLGS KLGS KLGS E KLGS

3. kp. súlyos mûködési
zavarral

E E E E E KLGS E E

4. súlyos mûködési
zavarral

E E E E E E E E

a) Pe ri to ni tis acu ta (ge ne ra li sa ta, pel vi ca, subph re ni ca, sup pu ra ti va), pe ri to ni tis chro ni ca pro li fe ra ti va. Pe ri to ni tis tu -
ber cu lo sa itt is, de a 004. sza kasz sze rint is mi nõ sít he tõ.

b) A pas sa ge-za va rok a ra di o lo gi ai le let tel össz hang ban a kli ni kum alap ján ér té kel he tõk. Ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá -
la tok, as ci tes-fo lya dék vizs gá la ta, szük ség sze rint la pa ros co pia.

c) A 119.1. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek a lé nye gé ben ma ra dan dó ká ro so dás nél kül gyó gyult, vagy mi ni má lis mû kö -
dé si za var ral járó mû tét utá ni ál la po tok. A 119.2. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek a mû té ti vagy tar tós kon zer va tív ke ze lést
igény lõ ese tek. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a 119.2/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

120 A vég bél elõ esé se A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. erõs feszítésnél E E E KLGS KLGS K E KLGS K62.2.

2. kisfokú feszítésnél E E E E E KLGS E E

a) Pro lap sus ca na lis ana lis, pro lap sus mu co sae rec ti.

b) Fi zi ká lis le let, rec ta lis di gi tá lis vizs gá lat, rec tos co pia, eset leg ir ri gos co pia.

c) Mû tét után a ki ala kult ál la pot tól füg gõ en a mi nõ sí tés vál toz hat. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor
120.1/A3 „E”.

d) K: 3–4, 6, 11–12, 14, 16; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

121 A vég bél szû kü le te A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mérsékelt mûködési
zavarral

E E A A KLGS A E A K62.4

2. súlyos mûködési
zavarral

E E E E E KLGS E E

a) Stric tu ra (sphinc ter) ani.

b) Fi zi ká lis le let, rec ta lis di gi ta lis vizs gá lat, rec tos co pia, eset leg ir ri gos co pia.

c) Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a 121.1/A3 „E”.

d) –

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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122 A máj be teg sé gei A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. idült máj- és
epeútgyulladás enyhe
formái

E E E KLGS KLGS K E KLGS K70–K77

2. idült máj- és
epeútgyulladás súlyos
formái és compensalt
májzsugorodás

E E E E E KLGS E E

3. decompensalt
májzsugorodás

E E E E E E E E

a) De ge ne ra tio he pa tis li po ma to sa al co ho li ca, he pa ti tis acu ta al co ho li ca, cirr ho sis he pa tis al co ho li ca, he pa ti tis chro -
ni ca, cirr ho sis he pa tis, at rop hia he pa tis fla va, abs ces sus he pa tis, por ta lis hy per ten sio, he pa to re na lis synd ro ma, má jin -
farc tus, he pa to sis, cho lan gi tis.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül SGOT, SGPT, gam ma GT, ALP, Se össz fe hér je, Elfo, La tex, ví rus se ro -
ló gia, a nye lõ csõ kont raszt anya gos vizs gá la ta, hasi (máj és epe) UH, sz. sz. máj bi op sia.

c) Szö vet ta ni lag iga zolt zsír máj ese té ben hosszabb egész ség ügyi sza bad ság, majd is mé telt kór há zi fel vé tel és meg is -
mé telt vizs gá la tok szük sé ge sek, ezek ered mé nyei alap ján kell mi nõ sí te ni. Az idült máj gyul la dás sú lyos for má i nak, az
ac tív ún. ag resszív máj gyul la dás nak iga zo lá sá ra – és gyógy ke ze lé sé nek ki vi te le zé sé re – máj bi op si ás vizs gá lat szük sé -
ges. Ilyen kor „E” mi nõ sí tést kell al kal maz ni.

Ht. ál lo má nyú ak ré szé re – com pen salt ál la pot ban – „K” a mi nõ sí tés, 50 éven fe lül pe dig egyé ni el bí rá lás szükséges.
Az idült kö tõ szö ve tes máj gyul la dás de com pen salt ál la po tát a tí pu sos kli ni kai kép és a kó ros la bo ra tó ri u mi, rtg., bi op -

si ás vizs gá la ti ered mé nyek iga zol ják. Ebbe a cso port ba so rol juk a nye lõ csõ vissz ér-tá gu lás sal, ill. vér zés sel járó máj -
cirrhosisokat is. Hi va tá sos és szerzõdéses állományba vételkor a 122.1/A3 „E”.

d) K: 4, 11–12, 17, 21; F: 1–4.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

123 Az epe hó lyag
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. dyskinesia cholecystae KLGS KLGS KLGS KLGS A A A A K80–K82

2. epekõ vagy
epehólyag-gyulladás
okozta ritka rohamok,
ill. tünetszegény
formák gyógyszeresen
kezelt esetei

E E E KLGS KLGS K E KLGS

3. epekõ vagy
epehólyag-gyulladás
okozta gyakori
rohamok, ill. sok
tünettel járó formák
gyógyszeresen kezelt
esetei

E E E E E E E E

a) Cho le lit hi a sis, cho le cys ti tis acu ta cal cu lo sa, cho le cys ti tis acu ta et chro ni ca, (occ lu sio, ste no sis, stric tu ra) duc tus
seu ve si cae fel le ae, hyd rops ve si cae fel le ae, dys ki ne sia bi li a ris.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül máj func tio, SGOT, SGPT, ALP, szon dá val nyert du o de num nedv üle -
dék vizs gá la ta, pro to zo on vizs gá la ta, bac te ri o ló gi ai te nyész té se, az epe utak és a máj ult ra han gos vizs gá la ta, szük ség ese -
tén int ra vé nás epe hó lyag-epe út rtg. vizs gá lat és gyo mor rtg.
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c) Dys ki ne sia ese tén, epe hó lyag-be teg ség re uta ló mér sé kelt pa na szok van nak, ki mu tat ha tó szer vi be teg ség nél kül. Itt 
a mi nõ sí tés 123.1. al sza kasz sze rint „A”, il let ve 123.2/A2a–d ro vat ban „KLGS”. Iga zolt epe kö ves ség ese tén, ha an nak
ja val la tai meg van nak, a mû té tet el kell vé gez tet ni. A ht. ál lo mány mi nõ sí té se „K”. Az epe kõ mû tét utá ni ál la po tot a
124. sza kasz sze rint mi nõ sít jük. Az epe hó lyag gyul la dá sos be teg sé gei ön ma guk ban ál ta lá ban nem ké pe zik mi nõ sí tés tár -
gyát. A gyul la dás alatt gyógy ke ze lés, utá na eü. szol gá lat men tes ség szük sé ges. A mi nõ sí tés tár gyát az epe hó lyag-gyul la -
dást ki vál tó vagy fenn tar tó be teg ség, ill. an nak kö vet kez mé nyei ké pe zik. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor
a 123.2/A3 „E”.

d) K: 4; F: 0.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

124 Epe hó lyag-el tá vo lí tás
utá ni ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. tünetmentesség esetén A A A A KLGS A E A K83

2. mérsékelt tünetekkel KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. sok tünettel E E E E E KLGS E E

a) Lásd fent.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül Se bi li ru bin, SGOT, SGPT, ALP, pró ba reg ge li, szon dá val vett epe üle -
dék mik ro szkó pos és mic ro bi o ló gi ai vizs gá la ta, az epe utak ult ra han gos vizs gá la ta, ezen vizs gá la tok ne ga ti vi tá sa, ill.
elég te len sé ge ese tén az epe utak izo tó pos vizs gá la ta (HIDA), eset leg ERCP vizs gá lat is szó ba jö het.

c) Az epe hó lyag-el tá vo lí tás utá ni ál la pot fel sõ fo kú poszt gra du á lis ka to nai tan in té ze ti ta nul má nyok foly ta tá sá ra való
al kal mas sá got a vá lasz tott szak figye lembe véte lével kell el bí rál ni. Egyéb ka te gó ri á ban pa nasz- és tü net men tes ség ese tén 
„A” mi nõ sí tés ad ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a 124.1– 2/A3 „E”. Ka to nai ok ta tá si in téz mény -
be je lent ke zõk ese té ben a fel vé tel kor a mi nõ sí tés 124.1–2/A2a „E”.

d) K: 4; F: 0.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

125 A has nyál mi rigy
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe formák E E E KLGS KLGS K E KLGS K85–K86

2. súlyos formák E E E E E E E E

a) Abs ces sus panc re a tis, panc re a ti tis acu ta et chro ni ca, a has nyál mi rigy cys tá ja és pse u do cys tá ja, a has nyál mi rigy
egyéb be teg sé gei.

b) A ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kon kí vül vér cu kor (ter he lé ses vér cu kor) vizs gá lat, has nyál mi rigy en zim-vizs gá la -
tok, szék let emész tett ség, étel pró ba vizs gá lat (Hund-test stb.), ult ra hang vizs gá lat, ne he zen tisz táz ha tó ese tek ben ERCP,
a hasi erek ér fes té se és CT is szó ba jö het.

c) A has nyál mi rigy-gyul la dás eny he for má já ban a meg fe le lõ pa na szok mel lett eny hébb fokú has nyál mi rigy-ká ro so -
dás je lei mu tat ha tók ki. A gya nút meg erõ sí ti, ha a kór elõz mény ben kór há zi zá ró je len tés sel is iga zolt he veny has nyál mi -
rigy-gyul la dás is sze re pel. Sú lyos for má nak mi nõ sül a nagy fo kú tí pu sos pa na szok kal, kli ni kai kép pel és a has nyál mi rigy
mû kö dé si za va ra i val vagy ana tó mi ai el vál to zá sá val járó kór kép. Ht. ál lo má nyú ak nál eny he for mák ese té ben „K”. Is mét -
lõ dõ ese tek ben, vagy a has nyál mi rigy sú lyo sabb fokú ká ro so dá sá ra uta ló vizs gá la ti ada tok bir to ká ban „E” mi nõ sí tés ad -
ha tó. Bár mi lyen has nyál mi rigy-be teg ség  miatt vég zett rész le ges vagy tel jes has nyál mi rigy-el tá vo lí tás utá ni ál la pot mi -
nõ sí té se „E”. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel esetén a 125.1/A3 „E”.

d) K: 4, 12; F: 1.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak a hasi sé rü lés után ki ala kult acut panc re a ti tis és panc re as-nec ro sis ese -
té ben is mer he tõ el, ha a sé rü lést szol gá la ti bal eset okoz ta.
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A húgy- és ivari szervek betegségei (126–145)

126 Ve se gyul la dás és
neph ro sis synd ro ma

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. heveny vesegyulladás
utáni, következmény
nélkül gyógyult
állapot, két évet
meghaladó
megfigyelés esetén

A A A A A A A A N00–N05

2. heveny vesegyulladás
utáni állapot, két éven
belül

KLGS KLGS A A A K I A

3. defect állapottal
gyógyult heveny
vesegyulladás, két
évet meghaladó
megfigyelés esetén,
valamint az idült
vesegyulladás enyhe
formája

E E KLGS KLGS E K E E

4. idült vesegyulladás
kp. súlyos formája

E E E E E KLGS E E

5. idült vesegyulladás
súlyos formája és
nephrosis syndroma

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõ a postst rep to coc ca lis glo me ru lo neph ri tis acu ta, a neph ri tis chro ni ca kü lön bö zõ for mái, to váb bá vi -
ze let el té rés sel (ha e ma tu ria, pro te in uria) és a ve se func tio rom lá sá val, il let ve neph ro sis synd ro ma kli ni kai ké pé vel járó
egyéb be teg sé gek. Ki vé tel a py e lo neph ri tis (129. sza kasz), a ve se kõ be teg ség (131. sza kasz), a vese fej lõ dé si rend el le -
nes sé gei (180. sza kasz).

b) We, tel jes vér kép és vi ze let (ante ocu los), Se kre a ti nin, UN, Se össz fe hér je, Elfo, kon cent rá lá si pró ba, vi ze let fe -
hér je 24 órás ürí tés, UH, a 3., 4. al sza kasz sze rint ve se bi op sia el vég zé se is in do kolt le het, szük ség ese tén meg fe le lõ im -
mu no ló gi ai vizs gá la tok, izo lált pro te in uria ese tén az ort hos ta ti cus al bu min uria ki zá rá sa cél já ból, a 12 órás fek vés után, a
pro vo kált lum ba lis lor do sis után és a 2 órás fi zi kai ter he lés (jár ká lás) után ürí tett vi ze le tek össze ha son lí tó vizs gá la ta, lá -
tó te ren ként 4–5 vvt., ill. fvs. ki sebb mér té kû ala kos elem ese tén Ad dis-vizs gá lat szük sé ges. A neph ro sis synd ro ma kó ris -
mé jé nek ki mon dá sá hoz, az iga zol ha tó, nem art hos ta ti cus ere de tû és meg fe le lõ mér té kû al bu min uria fenn ál lá sa szük -
séges.

c) De fect ál la pot nak, il let ve idült ve se gyul la dás eny he for má já nak te kint he tõ kis fo kú mic ros co pos ha e ma tu ria
(10–15 vvt/lá tó tér), il let ve 0,5–1,0 g kö zöt ti napi fe hér je ürí tés, va la mint a glo me ru lá ris ve se func tio be szû kü lé se (Se

 kreatinin 120 mmol/l), il let ve a kon cent rá ló ké pes ség csök ke né sé vel járó tü ne tek. Idült ve se gyul la dás kp. sú lyos for má já -
nak te kint he tõ, ha a be teg ve se func ti o ja az elõ zõ pont ban fog lalt nál fo ko zot tabb mér ték ben be szû kült (Se kre a ti nin

200 mmol/l), il let ve egy ide jû leg je len tõs mér té kû pro te in uria (1,0 g/24 óra) és/vagy ha e ma tu ria (50 vvt/lá tó tér) ész lel he -
tõ rend sze re sen. Idült ve se gyul la dás sú lyos for má já nak te kint he tõ, ha a be teg ve se func ti o ja erõ sen be szû kült (Se kre a ti -

nin 400 mmol/l), ha a be teg nek je len tõs pro te i nu ri á ja (2,5 g/24 óra és/vagy ha e ma tu ri á ja100 vvt/lá tó tér) van rend sze re -
sen. Ha son ló az el bí rá lás neph ro sis synd ro ma kli ni kai ké pé nek fenn ál lá sa ese tén. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba
vé tel kor a 126.2/A3 „I”. Ka to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zõk es té ben a fel vé tel kor 126.2/A2a „I”.

d) K: 4, 6, 11–15, 17–18, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el. Ki vé telt ké pez het – bal eset kö rül mé nye i tõl füg gõ en – a
to xi cus ve se ká ro so dás.
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127 Ve se elég te len ség A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. heveny
veseelégtelenség
utáni, következmény
nélkül gyógyult
állapot, két évet
meghaladó
megfigyelés esetén

A A A A KLGS A KLGS A N17–N19

2. heveny
veseelégtelenség utáni 
állapot, két éven belül

E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. idült veseelégtelenség
enyhe formája

E E E E E K E E

4. idült veseelégtelenség
súlyos formája

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõ az ura e mia acu ta et chro ni ca nec ro sis tu bu la ris sal, ve se ké reg vagy subs tan tia me dul la ris el ha lás sal.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, kon cent rá lá si pró ba, UH.

c) A 127.1/A3, A5 ro vat sze rin ti mi nõ sí tés nél a ki vál tó ok tól és az acut ve se elég te len ség sú lyos sá gá tól füg gõ en egyé -
ni el bí rá lás in do kolt, 2 év tel jes tü net men tes ség ese tén nem fel tét le nül szo rul kor lá to zás ra. Idült ve se elég te len ség eny he
for má já nak te kint he tõ a ve se func tio be szû kü lé sé vel járó, de még jól com pen salt ve se elég te len ség sza ka (Se kre a ti nin

200–400 mmol/l), füg get le nül az alap be teg ség tõl. Idült ve se elég te len ség sú lyos for má já nak te kint he tõ a ve se func tio fo -

ko zot tabb be szû kü lé sé vel (Se kre a ti nin 400 mmol/l) járó ve se elég te len ség. In do kolt eset ben egyé ni el bí rá lás alap ján az
A4 ro vat ban le het még ez eset ben is „K” mi nõ sí tést al kal maz ni a kor lá to zá sok ki bõ ví té sé vel. A 127.2/A3 ro vat sze rint
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor „E”.

d) K: 3–4, 6, 11–15, 17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ha tá ro zá sa a ve se elég te len sé get ki vál tó alap be teg ség mér le ge lé se
alap ján tör té nik.

128 Zsu gor ve se és
tör pe ve se (hy pop la sia)

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. egyoldali KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS E A N26–N27

2. kétoldali E E E E E E E E

a) At rop hia re nis, tör pe ve se is me ret len ok  miatt. (Ve se fej lõ dé si rend el le nes sé gek a 180. sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk.)

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, kon cent rá lá si pró ba, vi ze let bact. és Koch te nyész tés, izo tóp re nog -
rap hia, UH.

c) A mi nõ sí tést dön tõ en a fo lya mat (el vál to zás) ol da li sá ga és a ve se func tio ká ro so dá sa ha tá roz za meg. Jó ve se funk ció 
ese té ben a 128.1/A2 és A3 ro vat ban „A” mi nõ sí tés is le het sé ges. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ -
sí tés a 128.1/A3 „E”. Ka to nai ok ta tá si in téz mény ben je lent ke zõk ese té ben a fel vé tel kor 128.1/A2a „E”.

d) E sza kasz sze rin ti mi nõ sí tés nél kor lá to zá sok nem al kal maz ha tók.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

129 Ve se fer tõ zé sek A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. heveny pyelonephritis
utáni, következmény
nélkül gyógyult állapot, 
két évet meghaladó
megfigyelés esetén

A A A A KLGS A KLGS A N10–N16
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129 Ve se fer tõ zé sek A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

2. heveny pyelonephritis
utáni állapot, két éven
belül

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. idült pyelonephritis
enyhe formája

K E E E E K E E

4. idült pyelonephritis
kp. súlyos formája

E E E E E KLGS E E

5. idült pyelonephritis
súlyos formája

E E E E E E E E

a) Py e lo neph ri tis chro ni ca, py e lo neph ri tis acu ta, abs ces sus re nis et pe ri re na lis, py e lo u re te ri tis cys ti ca, py o neph ro sis.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, kon cent rá lá si pró ba, 24 órás vi ze let fe hér je ürí tés meg ha tá ro zá sa,
vi ze let bact. és Koch te nyész tés, UH, iv. py e log rap hia. Py u ria ese tén min den eset ben 2 po hár (ki vé te les ese tek ben 3 po -
hár) pró ba, a py u ria ere de té nek tisz tá zá sa cél já ból, még egy ide jû en fenn ál ló al bu min uria ese tén is.

c) Idült py e lo neph ri tis eny he for má já nak te kint he tõ, ha kó ros vi ze let el té rés (le u ko cy tu ria, bac te ri u ria) az i.v. py e log -
rap hi ás ké pen jel leg ze tes ke hely el vál to zás lát ha tó, ugyan ak kor még nem jár a ve se func tio be szû kü lé sé vel, il let ve je len -
tõ sebb hy per to ni á val. Ka to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zõk fel vé te le kor 129.2/A2a „E”.

Idült py e lo neph ri tis kp. sú lyos for má já nak te kint he tõ, ha a kó ros vi ze let el té rés mel lett vagy anél kül a jel leg ze tes ra di -

o lo gi ai le le ten kí vül a ve se func tio mér sé kelt be szû kü lé se (Se kre a ti nin 200–400 mmol/l), to váb bá kí sé rõ hy per to nia ész -
lel he tõ.

Idült py e lo neph ri tis sú lyos for má já nak te kint he tõ, ha a kó ros vi ze let el té rés és a jel leg ze tes ra di o lo gi ai le let mel lett a

ve se func tio ki fe je zett be szû kü lé se (400 mmol/l) vagy prog re di á ló hy per to nia ész lel he tõ. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés a 129.2/A3 „E”.

d) K: 4, 6, 11–13, 15, 17–18, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

130 Zsák ve se A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS K E E N13

2. súlyos E E E E E E E E

a) Hyd ro neph ro sis.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, kon cent rá lá si pró ba, vi ze let bact. és Koch te nyész tés, UH, izo to pos
re nog rap hia.

c) Egy ol da li plas ti cai mû tét tel jól cor ri gál ha tó pa ren chy ma ká ro so dást oko zó hyd ro neph ro sis, ve se elég te len ség tü ne -
tei nél kül 130.2/A4 ro vat sze rint „K” is le het. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés a 130.1/A3 „E”.

d) K: 3–4, 11–12, 14; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

131 Ve se kõ be teg ség A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. vesekõroham utáni
állapot maradványtünet 
nélkül

A A A A A A A A N20–N23

2. ismétlõdõ vesekõroham 
maradványtünet nélkül

E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. elfolyási akadályt és
húgyúti fertõzést
okozó vesekövesség

E E E E E E E E
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a) Neph ro lit hi a sis, cal cu lus ure te ris, cal cu lus ve si cae uri na ri ae, cal cu lus ureth rae.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, na tív hasi rtg. vizs gá lat, szük ség ese tén iv. py e log rap hia, hasi Echo
vizs gá lat.

c) A kór elõz mény ben sze rep lõ ve se kõ ro ham füg get le nül at tól, hogy az kõ ürí tés sel vagy anél kül zaj lott le, a mi nõ sí -
tés: „A”, ha ma rad vány tü ne tek nem ész lel he tõk, il le tõ leg kõ hor do zás ese té ben pa na szok sem je lent kez nek. Két ol da li ve -
se ká ro so dást oko zó, ve se elég te len ség gel járó neph ro lit hi a sis ese tén 131/A4 ro vat ban a ve se elég te len ség fo ká tól füg -
gõen a 129-es sza kasz ban fog lal tak sze rint kell mi nõ sí te ni. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a 131.2/A3
„E”. A ve se kõ mû té ti el tá vo lí tá sa után 2 év vel tü net- és pa nasz men tes ség ese tén a 135/1. sze rint is mi nõ sít he tõ.

d) K: 3–4, 6, 12, 14, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

132 Idült alsó húgy úti,
hó lyag-, he re- és
dül mi rigy gyul la dás

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS N30–N34
N41–N492. súlyos E E E E E KLGS E E

a) Cys ti tis chro ni ca, abs ces sus ureth ra lis, ureth ri tis, pros ta ti tis chro ni ca, epi di dy mi tis, or chi tis.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, 2 po hár (ki vé te les eset ben 3 po hár) pró ba, vi ze let bact. és Koch-te nyész tés.

c) Re ci di vá ló, rosszul ke zel he tõ ese tek ben 132.2/A4 ro vat sze rint „E” mi nõ sí tés is ad ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo mány ba vé tel ese tén a 132.1/A3 „E”.

d) K: 3–4, 6, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

133 Húgy csõ szû kü let A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS N35

2. súlyos E E E E E E E E

a) Stric tu ra ureth rae, stric tu ra me a ti uri na ri ae.

b) Kat he te re zés.

c) 133.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a vi ze let ürí tést eny hén gát ló, vi ze let re ten ti ot nem oko zó ese tek. Hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés a 133.1/A3 „E”.

133.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a tá gí tás ra, mû té ti kor rek ci ó ra szo ru ló, vi ze let re ten ti ot oko zó ese tek.

d) K: 4, 6, 11–13, 21; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el, ki vé ve a szol gá la ti bal eset után ki ala kult húgy csõ szû -
kü let ese tén.

134 He re víz töm lõ- és
he re vissz ér sérv

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe formák A A A A A A A A N43

2. kp. súlyos formák E E KLGS KLGS KLGS K I KLGS

3. súlyos formák E E E E E KLGS E E

a) Hyd ro ce le en cys ti ca et in fec ti o sa.

b) Rész le tes fi zi ká lis le het, mû té ti le írás.
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c) 134.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a kis fo kú, moz gást nem gát ló, mû té tet nem igény lõ ese tek. 134.2. al sza kasz
sze rint mi nõ sí ten dõk a mû té ti cor rec ti ó ra szo ru ló ese tek. A 134.3. al sza kasz sze rint kell mi nõ sí te ni a sú lyos és je len tõs
ki ter je dé sû vagy is mé tel ten mû tött ese te ket. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 134.2/A3 „E”.

d) K: 11; F: 1.

e) Egyes ese tek ben, mint pl. a szol gá la ti fel adat tel je sí té se köz ben egy nagy súly meg eme lé se ha tá sá ra ki ala ku ló sérv
ese tén, fel me rül het a ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés le he tõ sé ge.

135 A húgy szer vek se bé szi 
ke ze lé sé nek
következményei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mûködési zavarok
nélkül

E E KLGS A KLGS A E A N32,
N99, T83

2. mérsékelt mûködési
zavarral

E E E E KLGS K E KLGS

3. kp. súlyos mûködési
zavarral

E E E E E K E E

4. súlyos mûködési
zavarral

E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõk a húgy szer vek kül sõ nyí lá sá nak szö võd mé nyei, húgy szer vek (bel sõ) anas to mo si sá nak és „el te re -
lõ át hi da lás”-ának (by pass shunt) szö võd mé nyei, imp lan tált és át ül te tett húgy szer vi esz kö zök me cha ni cus szö võd mé -
nyei, egyéb húgy szer vi mû tét utá ni szö võd mé nyek.

b) Mû té ti le írás, rész le tes fi zi ká lis le let, We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, vi ze let bact. te nyész tés,
iv. py e log rap hia.

c) 135.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a py e lo to mia, ure te ro to mia utá ni ál la pot py u ria, re ci di va nél kül, mû tét után
1 év vel. 135.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a py u ria, ha e ma tu ria, üre gi de for mi tás, ürü lé si za va rok. 135.3. al sza kasz
sze rint mi nõ sí ten dõk a ve se re sec tio, py e lop las ti ca. 135.4. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a húgy szer vi mû té tek utá ni sú -
lyos szö võd mé nyek. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 135.1 és 2/A3 „E”.

d) K: 3, 4, 6, 11, 12, 14, 21; F:1, 2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

136 A méh, pe te ve ze ték,
pe te fé szek, me den cei
kö tõ szö vet és has hár  -
tya gyul la dá sos
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS K E E N70–N71, 
N732. súlyos E E E E E K E E

a) Sal pin go-oop ho ri tis chro ni ca, abs ces sus ova rii, sal pin gi tis, py o sal pinx, abs ces sus cavi Do ug la si, pe ri to ni tis chro -
ni ca pel vi cis fe mi ni nae, ad ha e si o nes pe ri to ne a les pel vi cis fe mi ni nae, en do my o met ri tis, ute rus abs ces sus.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, máj- és ve se func ti os la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, vá la dék bac te ri o ló gi ai és cy to ló gi ai
vizs gá la ta, kis me den cei és hasi UH, szük ség sze rint la pa ros co pia.

c) Nõ gyó gyá sza ti el bí rá lást min den eset ben nõ gyó gyász szak or vos vé gez ze. A mi nõ sí tés hez nél kü löz he tet len a 2 hét -
nél nem ré geb bi la bor vizs gá la ti le le tek, 1 hó nap nál nem ré geb bi vá la dék és 2 hó nap nál nem ré geb bi col pos co pos és cy to -
lo gi ai le let. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés a 136.1/A3 „E”.

d) K: 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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137 A méh nyak, a hü vely
és a vul va gyul la dá sos
és nem gyul la dá sos
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A E A N72,
N75–N772. súlyos E E E E E K E E

a) Cer vi ci tis, en do cer vi ci tis, va gi ni tis, vul vi tis, a Bart ho lin-mi rigy cys tá ja vagy tá lyog ja, ero sio és ect ro pi on cer vi cis, 
dysp la sia cer vi cis ute ri, le u kop la kia cer vi cis ute ri, a méh nyak idült re pe dé se, a méh nyak szû kü le te, poly pus mu co sus
cer vi cis, a hü vely el zá ró dá sa, szû kü le te, vagy idült re pe dé se.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, vá la dék bac te ri o ló gi ai és cy to ló gi ai vizs gá la ta, cal pos co pia, szö vet ta ni le let.

c) Ke vés pa nasszal járó, am bu lan ter jól ke zel he tõ mér sé kelt el vál to zás 137.1/A5 ro vat sze rint ki vé te le sen le het „K”,
még 90 na pot meg ha la dó te rá pia szük sé ges sé ge ese tén is. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor, va la mint a ka -
to nai ok ta tá si in téz mény be je lent ke zés kor a mi nõ sí tés 137.1/A3, A2a „E”.

d) K: 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 21; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

138 Nemi szer vek
en do met ri o si sa

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS A E E N80

2. súlyos E E E KLGS E KLGS E E

a) Ade no my o sis, en do met ri o sis ova rii, tu bae ute ri nae, pe ri to nei, sep ti rec to va gi ná lis, in tes ti ni, cu tis.

b) Rész le tes fi zi ká lis és nõ gyó gyá sza ti vizs gá la ti le let, mû té ti le írás, vá la dék bac te ri o ló gi ai és cy to ló gi ai vizs gá la ta,
hasi és kis me den cei UH, szük ség sze rint la pa ros co pia.

c) Az en do met ri o si sok eny he for má ja gyógy sze res ke ze lés re több sé gé ben jól re a gál. A sú lyos ese tek, még ha mû té ti
meg ol dás ra al kal ma sak is, össze nö vé sek kel jár nak s a ki úju lás el ke rü lé sé re hu za mos gyógy sze res utó ke ze lést és fo ko -
zott el len õr zést igé nyel nek. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés a 138.1/A3 „E”.

d) K: 3, 4, 11; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

139 Méh-hü ve lyi elõ esés A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A E A N81

2. súlyos E E E E E K E E

a) Pro lap sus va gi nae, pro lap sus ute ri, pro lap sus ute ro va gi na lis.

b) Rész le tes fi zi ká lis és nõ gyó gyá sza ti le let, mû té ti le írás, hys to ló gi ai le let.

c) Elõ esés nek a méh azon ál la po tát ne vez zük, ami kor álló hely zet ben (vagy erõl kö dés re fek võ hely zet ben is) a méh 
tel jes egé szé ben a sze mé rem ré sen kí vül re ke rül, mi köz ben a hü vely fa la kat is ki for gat ja. Tel jes (har mad fo kú) gát re pe -
dés ese tén a gát izom zat sú lyo san ká ro sul és azt a vég bél fal ra is rá hú zó dó heg szö vet pó tol ja. A vég bél nyí lás tá tong,
kon túr ja el mo só dott. A be teg szék le tét tar ta ni nem tud ja. Mi vel a nemi szer vek elõ esé se ese tén a meg fe le lõ mû té ti el -
já rás sal több nyi re tel jes mû kö dõ ké pes ség ér he tõ el, az el bí rá lást a mû tét el vég zé se után vé gez zük. Tel jes si ker ese tén
a mi nõ sí tés min den ro vat ban „A”. Mû tét nél kül a 139.1. al sza kasz ban „KLGS”, a 139.2. al sza kasz ban „E” mi nõ sí tés.
Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a 139.1/A3 „E”, ka to nai ok ta tá si in téz mény be fel vé te le kor a mi nõ -
sí tés 139.1/A2 „E”.

d) K: 11; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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140 A méh rend el le nes
hely ze te

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS A A A A A A A N85.4

2. súlyos E E E E KLGS K E KLGS

a) An te ro ver sio, ret rof le xio, ret ro ver sio ute ri, in ver sio ute ri chro ni ca.

b) Rész le tes fi zi ká lis és nõ gyó gyá sza ti vizs gá la ti le let, mû té ti le írás, sz. sz. hasi és kis me den cei UH.

c) A méh rend el le nes hely ze te rend kí vül gya ko ri el vál to zás, amely sok eset ben pa na szo kat sem okoz. Pa na szok ese -
tén a mû tét után ki ala kult hely zet dön ti el az al kal mas sá got. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés a
140.2/A3 „E”.

d) K: 3, 4, 11; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

141 A havi vér zés za va rai
és egyéb rend el le nes
vér zé sek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS A E A N91–N94

2. súlyos E E E E E K E E

a) Ame norr ho ea, hy po me norr ho ea, oli go me norr ho ea, me no met rorr ha gia, sza bály ta lan menst ru á ció, ovu la ti ós
 vérzés.

b) Kór há zi ki vizs gá lás, hys to ló gi ai vizs gá lat, kis me den cei UH, sz. sz. hor mon vizs gá la tok, két irá nyú sel la fel vé tel.

c) Az el bí rá lást min den eset ben nõ gyó gyász szak or vos vé gez ze. A kor sze rû el bí rá lás hoz el en ged he tet len az 1 hó nap -
nál nem ré geb bi vá la dék és 2 hó nap nál nem régebbi col pos co pos és cy to ló gi ai le let. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány -
ba vé tel kor a mi nõ sí tés a 141.1/A3 „E”.

d) K: 3, 4, 11; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

142 A me no pa u sa és
post me no pa u sa
za va rai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS A E E N95

2. súlyos E E E E E K E E

a) Pra e me no pa u sa lis me norr ha gia, post me no pa u sa lis vér zés, me no pa u sa vagy nõi cli max.

b) Vá la dék bac te ri o ló gi ai és cy to ló gi ai vizs gá la ta, col pos co pia, hys to ló gi ai le let, sz. sz. máj func tio, mam mog rap hia,
kis me den cei UH.

c) A mi nõ sí tés nél min de nek elõtt az élet kort és a pa na szok sú lyos sá gát kell ér té kel ni. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés a 143.1/A3 „E”.

d) K: 3, 4, 11; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

143 A bel sõ nemi szer vek
pos to pe ra tív össze -
nö vé sek ál tal elõ idé -
zett hely zet vál to zá sai

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe KLGS A A A A A A A N99

2. súlyos E E E E E K E E



a) Ad ha e si o nes pel vi cis fe mi ni nae.

b) Rész le tes fi zi ká lis és nõ gyó gyá sza ti vizs gá la ti le let, mû té ti le írás, sz. sz. na tív hasi rtg., hasi és kis me den cei UH.

c) A mi nõ sí tés nél nem a chro ni cus ile us tü ne tei áll nak elõ tér ben, ha nem a bel sõ nemi szer vek hely zet vál to zá sai.

d) K: 3, 4, 11; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

144 Cson ko lás sal járó
nõ gyó gyá sza ti mû tét
utá ni ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS A E A T88

2. súlyos E E E E E K E KLGS

a) Ké sõi am pu ta ti os csonk szö võd mény, bel sõ nõi nemi szer vek rész le ges vagy tel jes el tá vo lí tá sa.

b) Rész le tes fi zi ká lis és nõ gyó gyá sza ti vizs gá la ti le let, mû té ti le írás, his to lo gi ai le let, sz. sz. kis me den cei és vese UH.

c) Az alap be teg ség sze rint kell mi nõ sí te ni, ha a cson ko lá sos nõ gyó gyá sza ti mû tét tel nem ér he tõ el vég le ges gyó gyu -
lás. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 144.1/A3 „E”. Be nig nus el vál to zás  miatt vég zett mû tét
után, tel je sen gyó gyult eset ben a 144/1 A2-ben KLGS.

d) K: 3, 4, 11; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

145 Gra vi di tás A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

E E E E K K I A O00–O99

a) Sza bá lyos ter hes ség, ve szé lyez te tett ter hes ség.

b) Rész le tes fi zi ká lis és nõ gyó gyá sza ti vizs gá la ti le let, ter hes gon do zá si la bo ra tó ri u mi le le tek, ter hes sé gi UH vizs gá -
lat. Ve szé lyez te tett ter he sek nél a ve szé lyez te tett sé get oko zó, nem nõ gyó gyá sza ti be teg sé gek ese tén az ille té kes szak or -
vos vé le mé nye.

c) Az A4 ro vat ese té ben a mun ka ügyi kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé sei az irány adók, mi vel ezek mind a ter he sek
mun ka kö rét, mind mun ka ide jét rész le te sen sza bá lyoz zák. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel, va la mint ok ta tá si
in téz mé nyi fel vé tel ese tén a gyer mek egy éves ko rá ig a mi nõ sí tés 145/A2a, A3 „I”.

d) K: 3, 4, 11; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

A bõr és a bõr alatti szövet betegségei (146–157)

146 A bõr és a bõr alat ti
szö vet fer tõ zé sei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A L00–L08

2. kp. súlyos E E E E E K E K

3. súlyos E E E E E KLGS E E

a) Car bun cu lus, fu run cu lus, pa na ri ti um, pa rony chia, abs ces sus, cel lu li tis dif fu sa, lymphan gi tis acu ta, lympha de ni tis
acu ta, im pe ti go, cys ta pi lo ni da lis, py o der ma, py o gen gra nu lo ma, a bõr és a bõr alat ti szö vet egyéb lo ca lis fer tõ zé sei, or -
bánc, ect hy ma, fol li cu li tis.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, vér cu kor, im mu nel fo, ASO, ext ra cu tan góc vizs gá la tok, gya ko ri ki úju lás ese tén bac te -
ri o ló gi ai és an ti bi o ti cum-ér zé keny sé gi vizs gá lat.
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c) A 146.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a he veny le fo lyá sú kö rül írt, vagy ki ter jedt fel szí nes vagy mély py o der -
mák, ame lyek ma rad vány tü ne tek nél kül gyó gyul nak. Ki ter jedt fu run cu lo sis, he ge se dés sel gyó gyu ló, ki úju lá si haj la mot
mu ta tó py o gen fer tõ zé sek a 146.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk. Tar tós the rá pia szük sé ges sé ge ese tén „I” is ad ha tó.
Az egyen ru ha vi se lé sét, vagy a ka to nai ki kép zést gát ló idült bõr fer tõ zé sek, ame lyek gyó gyu lás ese tén ma ra dan dó func -
tiozavart (lymphos ta sis, ke lo id kép zõ dés, cont rac tu ra stb.) okoz nak, a 146.3-as al sza kasz sze rint mi nõ sül nek.

d) K: 4, 6, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

147 Ecze ma és con tact
der ma ti tis

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. acut folyamat csekély
testfelületen

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A I A L20–L30

2. acut folyamat nagy
testfelületen

E E E E E KLGS I E

3. idült folyamat csekély
testfelületen

E E E E E K E KLGS

4. idült folyamat nagy
testfelületen

E E E E E E E E

a) Der ma ti tis con tac ta, ir ri ta ti va et al ler gi ca, ecze ma acu tum et chro ni cum, ecze ma mic ro bi cum, -se borr ho i cum,
-dys hid ro si for me (pomp holyx), ato pi ás der ma ti tis (ne u ro der ma ti tis).

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, epi cu tan ko rai és ké sõi al ler ge nek vizs gá la ta, bac te ri á lis és gom ba al ler gé nek int ra der -
má lis vizs gá la ta, epi cu tán pho to-patch tesz tek, fe lül fer tõ zõ dés ese tén mic ro bi o ló gi ai vizs gá lat, szük ség ese tén góc vizs -
gá la tok, tü dõ gyó gyá sza ti kon zí li um, lég úti pa na szok ese tén vizs gá lat in ha la tív al ler gé nek kel.

c) A con tact der ma ti tis, va la mint a ne u ro der mi tis kis ki ter je dés ben a 147.1. al sza kasz sze rint, de az egyen ru ha-vi se -
lést, vagy a ka to nai ki kép zést gát ló eset ben a 147.2. vagy a 147.3. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek. Ato pi ás der ma ti tis gya -
ko ri mik ró bás fe lül fer tõ zõ dés sel vagy ext ra cu tan szö võd mé nyek kel a 147.4. al sza kasz sze rint mi nõ sül. A fo lya mat sú -
lyos sá gá nak meg íté lé sé nél figye lembe kell ven ni az esz té ti kai szem pon to kat is. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba
vé tel ese tén 147.1/A3 „I”.

d) K: 4, 6, 14, 16–17, 21, 23; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

148 Hó lya gos
bõr be teg sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E E KLGS A E A L10–L14

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Der ma ti tis her pe ti for mis, sub cor ne a lis pus tu la ris der ma to sis, im pe ti go her pe ti for mis, pemp hi gus, pemp hi go id,
eryt he ma ex su da ti vum mul ti for me, epi der moly sis bul lo sa cso port, egyéb hó lya gos bõr be teg ség.

b) Tel jes vér kép és vi ze let, máj func tio, im mu nel fo, Tzanck sejt, bel gyó gyá sza ti con si li um, hys to ló gi ai, im mun hys to -
ló gi ai vizs gá lat. Porp hy ria cu ta nea tar da ese tén porp hy ri nü rí tés, he pa to ló gi ai kon zí li um szük sé ges.

c) Az im pe ti go her pe ti for mis a 148.1. al sza kasz sze rint mi nõ sül. Pus tu la ris sub cor ne a lis der ma to sis (Sned don–Wil -
kin son-fé le be teg ség), der ma ti tis her pe ti for mis ju ve ni lis a 148.2. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek. Tar tós the rá pia szük sé -
ges sé ge ese tén a 148.1/A3 és A5 ro vat ban „I” mi nõ sí tés is ad ha tó.

A 148.3. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk: a der ma ti tis her pe ti for mis Duh ring, a pemp hi gus kü lön bö zõ for mái, pemp hi -
go id pemp hi gus be nig nus fa mi li a ris Ha i ley–Ha i ley, hó lya gos pho to der ma to si sok. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba
vé tel kor a mi nõ sí tés 148.1/A3 „E”.

d) K: 3, 4, 6, 14; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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149 Eryt he más ál la po tok A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS A E A L51–L54

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Eryt he ma to xi cum, -chro ni cum mig rans, -an nu la re, -no do sum, ro se o la, egyéb eryt he más ál la po tok.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, im mu nel fo, ASO, góc vizs gá la tok, szük ség ese tén spe ci fi kus ere det ki zá rá sa és szö vet -
ta ni vizs gá lat. Lyme se ro lo gia, RPR, TPHA, máj func tio és ve se func tio vizs gá la ta, LE-sejt, mell kas rtg., bel gyó gyá sza ti
kon zí li um.

c) Az eryt he más ál la po tok eny hébb, rit kább ki úju lást mu ta tó for mái, pe ri o ra lis der ma ti tis és ro kon ál la po tok a 149.1.
al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk. A sú lyo sabb, gya ko ribb ki úju lást mu ta tó eryt he más ál la po tok két évig a 149.2. al sza -
kasz, míg két év után a pity ri a sis rub ra Heb rae kór for má ja és ro kon ál la po tok a 149.3. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk. Hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 149.1/A3 „E”.

d) K: 4, 6, 13–15, 17–19, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

150 Pik kely sö mör és
ha son ló kó ros
el vál to zá sok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. izolált KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A L40

2. szóródó E E E E E K E E

3. szövõdményes E E E E E E E E

a) Arth ro pat hia pso ri a ti ca, ac ro der ma ti tis con ti nua Hal lo pe au, pa rap so ri a sis, kis plak kos = vas cu li tis, nagy plak kos =
obs. ad lympho mam, Da ri er-kór, Re i ter synd ro ma, pity ri a sis ro sea, pity ri a sis rub ra pi la ris.

b) Pso ri a sis ban kö te le zõ az en do gen és exo gen Köb ner-té nye zõk la bo ra tó ri u mi (vér cu kor, bé ta-ASO, Se húgy sav) és
szak kon zi li á ri u si (gé gé sze ti, fo gá sza ti, ideg gyó gyá sza ti, bel gyó gyá sza ti, uro ló gia) vizs gá la ta, kér dé ses eset ben hys to ló -
gi ai vizs gá lat aján lott.

c) A pso ri a sis kis ki ter je dé sû, ki úju lá si haj la mot nem mu ta tó for mái, pity ri a sis ro sea ese tei a 150.1. al sza kasz sze rint;
a pso ri a sis ki ter jedt for mái cu tán vagy ext ra cu tán szö võd mény nél kül és a pa rap so ri a sis kö rül ír tabb for mái a 150.2. al -
sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk. A pso ri a sis szö võd mé nyes (eryth ro der mia, arth ro pat hia, pus tu lo sis) for mái és pity ri a sis
rub ra pi la ris, ac ro der ma ti tis con ti nua Hal lo pe au a 150.3. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek.

d) K: 3, 4, 6, 13–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6.
e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

151 Li chen A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A A A L28, L43

2. súlyos E E E E E K E E

a) Li chen pla nus, li chen ni ti dus, li chen ru ber mo ni li for mis, li chen stri a tus, pru ri tus, pru ri go, li che ni fi ca tio és li chen
simp lex chro ni cus Vi dal.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, a Köb ner-té nye zõ ket tisz tá zó vizs gá la tok, vagy a di ag no sist iga zo ló hys to lo gi ai vizs -
gá la tok, va la mint ideg gyó gyá sza ti kon zí li um.

c) A li chen ru ber pla nus, li chen ni ti dus, li chen simp lex chro ni cus Vi dal, pru ri go no du la ris, der ma ti tits fac ti tia és
egyéb pru ri tus kö rül írt rö vid le fo lyá sú for mái a 151.1. al sza kasz sze rint, a fen ti kór ké pek ki ter jedt ma kacs szö võd mé -
nyes for mái a 151.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk.

d) K: 3–4, 6, 14, 16–17, 19, 21; F: 1–4, 6.
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e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ál ta lá ban nem is mer he tõ el. Po zi tív ne u ro-pszi chi át ri ai kon si li um ese tén
mér le ge len dõ.

152 A bõr túl ten gé ses és
sor va dá sos ál la po tai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A L90–L91

2. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Der ma tosc le ro sis lo ca li sa ta, li chen scle ro sus et at rop hi cus, elas to sis per fo rans ser pi gi no sa, hy per ke ra to sis, ka ra to -
der ma, icht hy o sis ac qu i si ta, acant ho sis nig ri cans ac qu i si ta, at rop hia de ge ne ra ti va col lo i da lis, ke lo id, ex ces siv gra nu la -
tio, at rop hia cu tis, mu ci no sis fol li cu la ris, a bõr egyéb túl ten gé ses és sor va dá sos ál la po tai.

b) Kér dé ses ese tek ben szö vet ta ni, ext ra cu tan ki ter je dés gya nú ja ese tén bel gyó gyá sza ti és on ko ló gi ai kon zí li um.

c) A li chen scle ro sus et at rop hi cus, a morp hea kis ki ter je dé sû for má ja, az acant ho sis nig ri cans be nig nus for má ja mû -
tétileg könnyen gyó gyít ha tó cor nu cu ta ne um, ke ra to a cant ho ma, ill. le u kop la kia a 152.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ.
A fen ti kór ké pek ki ter jedt, ne he zen gyó gyít ha tó ese tei mel lett a 152.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a ke lo i dok, a ke ra -
to sis pal ma ris et plan ta ris ac qu i si ta, icht hy o sis aqu i si ta és a bõr egyéb túl ten gé ses és sor va dá sos kór ké pei. Ki ter jed tebb
és sú lyo sabb for mák nál a mi nõ sí tés a 152.3. al sza kasz sze rint tör té nik.

d) K: 3–4, 11, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ál ta lá ban nem is mer he tõ el. Ke lo id-haj lam ta la ján lét re jött, szol gá la ti ere -
de tû sé rü lé sek túl ten gõ he ges ál la po ta i ról a ka to nai kö tel mek kel való össze füg gést mér le gel ni kell.

153 A haj, a haj tü szõk, a
ve rej ték mi ri gyek
és a faggyú mi ri gyek
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A A A L63–L68,
L72–L752. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Alo pe cia, hir su tis mus, an hid ro sis, mi li a ria rub ra, acne, at he ro ma cu tis, se borr hea, hy pert ri cho sis, ro sa cea.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, haj hul lás ese tén góc ku ta tás szük sé ges, en doc rin be teg ség gya nú ja ese tén en doc ri no ló -
gi ai ki vizs gá lás ja va solt.

c) Az alo pe cia are a ta, a mi li a ria rub ra és a faggyú mi ri gyek meg be te ge dé sé nek kö rül írt eny he for mái a 153.1. al sza -
kasz sze rint mi nõ sül nek. Az alo pe cia at rop hi cans, a fol li cu li tis de cal vans, fol li cu li tis abs ce dens et suf fo di ens, va la mint a
haj egyéb rend el le nes sé gei, az acne be teg ség sú lyos sá ga, ki ter je dé se és a ka to nai szol gá lat tal való össze füg gé sé ben vizs -
gá lan dó és mi nõ sí ten dõ a 153.2. vagy a 153.3. al sza kasz sze rint. Az acne ke lo i des és az alo pe cia to ta lis a 153.3. al sza -
kasz sze rint mi nõ sül nek.

d) K: 3–4, 6, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el, de a tra u más ere de tû, ma ra dan dó alo pe ci ák – ha a tra u -
ma a szol gá lat tal össze füg gés ben kö vet ke zett be – kü lön el bí rá lást igé nyel.

154 Idült bõr fe kély A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E E E K E KLGS L88–L89,
L972. kp. súlyos E E E E E KLGS E E

3. súlyos E E E E E E E E
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a) Ul cus comp res sum, ul cus de cu bi ta le, ul cus cu tis, ul cus chro ni cum, ul cus trop hi cum. Ul cus cru ris ve no sum, -arte -
riosum, -mix tum, -in fek ti o sum, – ne op las ti cum, ul cus im mu no lo gi cum, – poly ne u ro pat hi cum.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, vér cu kor, szük ség ese tén a kór ere det tisz tá zá sá ra an gi o ló gi ai vizs gá la tok, bel gyó gyá -
sza ti, ér se bé sze ti, im mu no ló gi ai, ideg gyó gyá sza ti kon zí li um.

c) A mi nõ sí tés kor figye lembe ve en dõ a ki vál tó bel gyó gyá sza ti vagy ideg gyó gyá sza ti ok, a fe ké lyek nagy sá ga, ki úju -
lá si haj la ma, el he lyez ke dé se. A fel fek vé ses és di a be te ses, va la mint ne u ro gen ere de tû fe ké lyek a 154.3. al sza kasz sze rint
mi nõ sül nek.

d) K: 2, 4, 16, 21; F: 1, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

155 Csa lán ki ütés A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. acut KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A L50

2. idült enyhe E E E E E K E E

3. idült súlyos E E E E E E E E

a) Ur ti ca ria al ler gi ca, ur ti ca ria idi o pat hi ca, hõ ur ti ca ria, ur ti ca ria chr., u. chr. in ter mit tens, der ma ti tis fac ti tia.

b) Ur ti ca ri as be te gek mi nõ sí té se kor mic ró bás al ler gé nek te nyész té se, az acut szak le zaj lá sa után ké mi ai és fi zi kai al -
ler gé nek meg ha tá ro zá sá ra irá nyu ló al ler go ló gi ai teszt-vizs gá la tok, táp lál ko zá si al ler gén ese tén az aci di tá si vi szo nyok ra
és máj func ti ok ra uta ló ki egé szí tõ vizs gá la tok vég zen dõk el. Lég úti pa na szok ese tén gé gé sze ti kon zí li um és al ler go ló gi ai
vizs gá lat aján lott. Élel mi szer és étel ada lék anya gok al ler go ló gi ai vizs gá la ta, ke re sõ di é ta és a gyógy sze res pro vo ká ci ók
ki zá rá sa, va la mint au to lóg sze rum teszt vizs gá la tok.

c) A kü lön bö zõ kór ere de tû ur ti ca ri ák kö zül az acut le fo lyá sú, jó gyógy haj la mú ese tek a 155.1. al sza kasz sze rint, az
idült, de gyógy sze res ke ze lés re tü net men te sít he tõk a 155.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk. Ilyen kor, ha a gyógy ke ze lés
idõ tar ta ma nem ha lad ja meg a 3 hó na pot, a mi nõ sí tés „K” le het. Ha a be teg ség ma kacs ki úju lá si haj la mot mu tat, ál lan dó
gyógy sze res ke ze lés mel lett sem tü net men te sít he tõ, vagy a ki vál tó al ler gén a ka to nai szol gá lat so rán nem kü szö böl he tõ
ki, sú lyos sá gi el bí rá lás alap ján a 155.2. vagy 155.3. al sza kasz sze rint mi nõ sül. A he re di ta er an gi o ne u ro ti cus oe de ma és
az ur ti ca ria ali men ta ris a 155.3. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ.

d) K: 3–4, 6, 11, 14–15, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

156 A bõr és a bõr alat ti
szö ve tek egyéb
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. kis kiterjedésû körülírt 
formák

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A A A L98–L99

2. kp. kiterjedésû formák E E E E E K E E

3. szétterjedt formák E E E E E E E E

a) Cal lo si tas, cal lus, cla vus, a kö röm be teg sé gei, pig ment za va rok, a bõr vas cu la ris za va rai, he ge se dé se és fib ro si sa, a
bõr de ge ne ra tív és egyéb be teg sé gei.

b) El vég zen dõk a be te gek kó ris mé jét tisz tá zó és meg erõ sí tõ ki egé szí tõ szak kon zi li á ri u si, la bo ra tó ri u mi, szük ség ese -
tén szö vet ta ni vizs gá la tok. Der ma tos co pi ás vizs gá lat kö te le zõ.

c) A pig ment és ér anya je gyek, va la mint egyéb pig ment ano má li ák kö zül a kis kö rül írt for mák a 156.1. al sza kasz sze -
rint mi nõ sí ten dõk. Ha son ló mó don íté len dõk meg a bõr és a bõr alat ti szö ve tek egyéb be teg sé gei is, va la mint a kör mök
be teg sé gei. Mul tip lex na e vus pig men to sus, ki ter jedt na e vus an gi o ma to sus a 156.2. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek. Az
icht hy o sis con ge ni ta, epi der moly sis bul lo sa he re di ta ria, dys ke ra to sis fol li cu la ris Da ri er, ur ti ca ria pig men to sa, ec to der -
ma lis dysp la si ák, po i ki lo der mák, xe ro der ma pig men to sum és egyéb ki ter jedt bõr tü ne tek kel járó ve le szü le tett bõr ano má -
li ák a 156.3. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek.
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d) K: 2–4, 6, 11–12, 14–15, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

157 A kö tõ szö vet dif fuz
au to im mun be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E E E K E E L93, L95

2. súlyos E E E E E E E E

a) Lu pus eryt he ma to sus sys te ma ti cus, -dis co i des (non dis se mi na tus) scle ro der ma, Sjög ren-fé le be teg ség, der ma to -
my o si tis, poly my o si tis. He noch–Schön le in-fé le pur pu ra, vas cu li tis al ler gi ca el bí rá lá sa a 029-es sza kasz sze rint tör té nik.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, máj func ti os pró bák en zim vizs gá la tok, CRP, BUN, kre a ti nin-, kre a tin ürí tés, Se össz -
fe hér je, Elfo, im mun-El fo, La tex, LE-sejt, RF, rej tett RF, nuc le a ris an ti tes tek, va la mint az egyes szer vek meg be te ge dé -
sé nek di ag no si sá hoz szük sé ges spe ci á lis vizs gá la tok (ve se func ti os pró bák, EKG, EMG, bi op sia stb.), kér dé ses ese tek -
ben im mun hys to ló gi ai vizs gá lat.

c) A ka to nai szol gá la tot a hi va tá sos ál lo mány nál csak kez dõ dõ, las sú prog resszi ó jú kli ni kai kép te szi le he tõ vé:
157.1/A4 „K” mi nõ sí tés, sú lyos ese tek ben 157.2/A2–A6 „E” mi nõ sí tés adan dó.

d) K: 2–4, 11–12, 14, 21; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

A mozgásszervek és a csont betegségei (158–172)

158 Arth ro pat hia A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS A E A M00–M25

2. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Ízü le ti gyul la dás (arth ri tis seu po lyarth ri tis) py o gen kór oko zók  miatt, arth ro pat hia Rei ter-fé le be teg ség ben, arth ro -
pat hia Beh cet-fé le synd ro má ban, post dy sen te ri ás arth ro pat hia, egyéb bac te ri á lis, ví ru sos vagy gom bás be teg ség hez tár -
sult arth ro pat hia, ás vá nyi anya gok le ra kó dá sa  miatti arth ro pat hi ák, egyéb, más ho va osz tá lyo zott be teg sé gek kel tár sult
arth ro pat hia, Kas chin–Beck-fé le be teg ség, tra u más arth ro pat hia, al ler gi ás arth ri tis, kli ma xos arth ri tis, po lyart ho pat hia,
mo no arth ri tis.

b) A fer tõ zés jel le gé nek meg fe le lõ la bo ra tó ri u mi, bac te ri o ló gi ai, vi ro ló gi ai, my ko ló gi ai vizs gá la tok, il le tõ leg a meg -
be te ge dés alap ját ké pe zõ bel gyó gyá sza ti, bõr gyó gyá sza ti, ne u ro ló gi ai stb. vizs gá la tok el vég zé se, sze mé sze ti vizs gá lat
szük sé ges. Ízü le ti fo lya dék fel sza po ro dá sa ese tén a punc tá tum ból bac te ri o ló gi ai my co ló gi ai és kris tály vizs gá lat, va la -
mint az eset le ge sen duz zadt ízü let rõl két irá nyú rtg. fel vé tel. HLA-B–27 an ti gen vizs gá la ta csak dif fe ren ci ál di ag nosz ti -
kai ne héz sé gek ese tén vég zen dõ el.

c) A nem ön ál ló, kí sé rõ-be teg ség ként sze rep lõ arth ro pat hi ák az alap be teg ség gel együtt mi nõ sí ten dõk. A moz gás szer -
vek meg be te ge dé se i ben az al kal mas ság kér dé sét el sõ sor ban a func tio csök ke né se dön ti el. Fi gye lem be vesszük emel lett
a fo lya mat lo ca li sa ti o ját, ki ter jedt sé gét, prog res si o ját is. Sú lyos le fo lyá sú, ál lan dó ke ze lés mel lett je len tõs moz gás kor lá -
to zás sal járó ese tek 158.3 al sza kasz sze rint mi nõ sül nek. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 158.1/A3
„E”.

d) K: 2–4, 6, 8, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak a tra u más arth ro pat hia ese tén is mer he tõ el, ha an nak ki ala ku lá sát bi -
zo nyít ha tó an szol gá la ti bal eset ered mé nyez te.
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159 Rhe u ma to id arth ri tis
és egyéb gyul la dá sos
po lyarth ro pat hia

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mérsékelt
functiokárosodással

E E E KLGS E K E E M05

2. súlyos
functiokárosodással

E E E E E E E E

a) Rhe u ma to id arth ri tis, Felty-fé le synd ro ma, po lyarth ri tis chro ni ca ju ve ni lis, gyul la dá sos po lyarth ro pat hia vagy po -
lyarth ri tis, Jac co ud-fé le synd ro ma.

b) Anam ne sis, We, tel jes vér kép és vi ze let, Elfo, im mun-El fo, La tex fi xa ti os teszt, össze ha son lí tó kéz fej rtg. fel vé tel
(mar gi na lis ero si ok), az érin tett ízü let két irá nyú rtg. fel vé te le, fo gá sza ti, gé gé sze ti, uro ló gi ai, nõ gyó gyá sza ti góc vizs gá -
la tok, sze mé sze ti vizs gá lat, eset leg a HLA-B–27 an ti gen vizs gá la ta, va la mint dif fe ren ci ál di ag nosz ti kai prob lé mák ese -
tén ízü le ti scin tig rap hia.

c) A he veny ízü le ti fo lya ma tok le zaj lá sa után az al kal mas ság kér dé sét el sõ sor ban a func tio csök ke né se és a vár ha tó
prog res sio dön ti el.

d) K: 3–4, 11–12, 14–16, 21; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

160 Os te o arth ro sis és
ha son ló ál la po tok,
arth ro pat hi ák

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E E KLGS K E KLGS M15–M19

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) El sõd le ges vagy má sod la gos, a fel sõ és az alsó vég ta gok egy vagy több ízü le tét érin tõ, eset leg ál ta lá no sult arth ro si -
sok. Egyéb, fõ ként má sod la gos arth ro pat hi ák.

b) Két- vagy több irá nyú össze ha son lí tó rtg. fel vé tel, prob le ma ti kus ese tek nél (pl. má sod la gos arth ro pat hi ák nál) eset -
leg fo gá sza ti, gé gé sze ti, uro ló gi ai, nõ gyó gyá sza ti góc vizs gá lat, sze mé sze ti vizs gá lat.

c) A mi nõ sí tés nél irány adó a func ti o za var, a so li ta er, vagy mul tip lex lo ca li sa tio, a fi zi ká lis vizs gá lat tal vagy a rtg. fel -
vé te le ken ész lel he tõ tor zu lás. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a mi nõ sí tés 160.1/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor is mer he tõ el, ha az el vál to zás szol gá la ti bal eset kö vet kez mé nye.

161 Szok vá nyos fi cam A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. ritka kiugrás esetén E E E E KLGS K E A S43, S54,
S63, S83, 

S93
2. sikeres mûtét után E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. mûtét utáni kiújulás
vagy gyakori kiugrás
esetén

E E E E E E E E

a) Ha bi tu a lis váll fi cam, ha bi tu a lis pa tel la fi cam, egyéb ízü le tek szok vá nyos fi ca ma. Úgy ne ve zett „aka rat la gos” váll -
fi cam. Egyes ízü le tek pat ho ló gi ás fi ca ma.

b) Két- vagy több irá nyú, össze ha son lí tó rtg. fel vé tel. Szok vá nyos váll fi cam gya nú ja ese tén A-P váll fel vé tel, a fel sõ
vég ta gok 10 kg-os ter he lé sé vel. Ha bi tu a lis pa tel la fi cam nál axi á lis térd fel vé tel. A töb bi ízü let szok vá nyos vagy pat ho ló -
gi ás fi ca mát func ti o ná lis, vagy tar tott rtg. fel vé te lek kel do ku men tál juk.
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c) A szok vá nyos váll fi cam kü lön fi gyel met ér de mel. A di ag no sis csak a lu xa ti ók és a re po si ti ok is mét lõ dé sét bi zo nyí -
tó gyógy in té ze ti, ha tó sá gi or vo si, il let ve csa pat or vo si iga zo lás és a ter he lé ses rtg. fel vé tel po zi ti vi tá sa ese tén ál lít ha tó fel. 
Az el vál to zás – in do kolt eset ben – mû tét tel cor ri gál ha tó.

A ha bi tu a lis váll fi cam nem rit kán ki fe je zet ten dysp la si ás vápa kö vet kez té ben ala kul ki. Ilyen kor re const ruc ti ós mû tét -
tõl nem vár ha tó biz to san jó ered mény, ezért a mi nõ sí tést a ki ug rá sok gya ko ri sá ga alap ján ad juk meg. Ha a ki ug rás éven te
egy al ka lom nál több ször je lent ke zik, gya ko ri nak kell te kin te ni. Az ún. „aka rat la gos” váll fi cam nem ké pez mû té ti in di ca -
ti ót, a mi nõ sí té se a mû tét után ki úju ló szok vá nyos váll fi cam mal együtt: „E”.

A ha bi tu a lis pa tel la fi cam mû té ti gyógy ke ze lé se és mi nõ sí té se nagy já ból a szok vá nyos váll fi cam nál le írt el vek alap ján
tör té nik.

Az egyéb szok vá nyos vagy pat ho ló gi ás fi ca mok mi nõ sí té se az el vál to zás sú lyos sá gá tól, a kó ros moz gat ha tó ság tól,
va la mint at tól függ, hogy az ál la pot mû tét tel gyó gyít ha tó-e vagy sem. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén
a mi nõ sí tés 161.1 és 2/A3 „E”.

d) K: 2–3, 6, 11–12, 14; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor ál la pít ha tó meg, ha a be teg ség szol gá la ti bal eset kö vet kez mé nye.

162 Az ízü le tek egyéb
be teg sé gei és
mû kö dé si za va rai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS K E KLGS M20–M25

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) A térd ízü let me di a lis és la te ra lis me nis cu sa i nak ko pá sa, mû kö dé si za va ra, elül sõ vagy hát só szar va i nak sé rü lé se.
Chond ro ma la tia pa tel lae. A térd- és az egyéb ízü le tek por cá nak be teg sé gei, sza bad tes tek. Moz gás kor lá to zott sá gok, zsu -
go ro dá sok, an ky lo si sok. Ízü le ti fo lya dék gyü lem (Ha e marth ros). Sy no vi tis vil lo-no do sa.

b) A be teg ízü let két irá nyú, össze ha son lí tó rtg. fel vé te le. Pa tel la-be teg ség ese tén axi a lis térd fel vé tel. Nem tra u más
ere de tû ízü le ti fo lya dék gyü lem nél la bo ra tó ri u mi rhe u ma tes tek és góc ke re sés.

c) Az ide tar to zó be teg sé gek egy ré sze mû tét tel ja vít ha tó, vagy gyó gyít ha tó. A con ser va tiv ke ze lés sel gyó gyít ha tó
ese tek mi nõ sí té se az el vál to zás sú lyos sá gá tól és a vár ha tó gyógy tar tam tól függ. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba
vé tel ese tén 162.1/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor is mer he tõ el, ha a be teg ség bi zo nyí tot tan szol gá la ti bal eset kö vet -
kez mé nye.

163 Spon dy li tis
an ky lo po e ti ca

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. mérsékelt
functiokárosodással

E E E KLGS E K E KLGS M45

2. súlyos
functiokárosodással

E E E E E E E E

a) Bech te rew-kór di ag no si sá nak „sine qua non”-ja a két ol da li sac ro i le i tis.

b) Ez az el vál to zás csak ra di o ló gi ai vizs gá lat tal iga zol ha tó. Ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, sac ro i li a ca lis ízü le ti,
szük ség ese tén be te kin tõ, ill. ré teg fel vé te lek, Skan di náv tí pu sú le fo lyás nál az érin tett ízü let két irá nyú rtg. vizs gá la ta, va -
la mint fo lya dék fel sza po ro dá sa ese tén ízü le ti punc ta tum vizs gá lat. Ra di o ló gi a i lag bi zony ta lan ese tek ben sac ro i li a ca lis
scin tig rap hia és HLA-B–27 an ti gen meg ha tá ro zás a ko rai di ag no sis hoz csak ak kor, ha egyéb vizs gá la tok nem tisz táz zák
a di ag no sist.

c) Bech te rew-kór kez de ti for má já ban is „E” mi nõ sí tés ja va solt a 163.1/A2 ál lo mány cso port ban. Más ho vá nem so rol -
ha tó egy- vagy két ol da li sac ro i le i tis ese tén a mi nõ sí tés a 165.1. ro vat alap ján tör té nik. E ro vat ban mi nõ sít jük a biz ton ság -
gal ki nem mond ha tó, a vég le ges di ag no sis fel ál lí tá sá hoz szük sé ges meg fi gye lé si idõ alatt a csí põ ke reszt cson ti ízü le ti
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gyul la dás el vál to zá sa it. A kez dõ dõ Bech te rew-kór, va la mint az ent he so pat hia spi na lis, a ge rinc sza la ga i nak za va ra a
163.1/A4 ro va ta sze rint „K” mi nõ sí tést igé nyel.

d) K: 2, 4, 6, 8, 11–12, 17, 23; F: 1–4.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

164 Spon dy lo sis és a
csi go lyák kö zöt ti
porc ko rong be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS E K E KLGS M47,
M502. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Spon dy lo sis my e lo pat hi á val vagy my e lo pat hia nél kül. Ba ast rup-synd ro ma. Tra u más ere de tû spon dy lo pat hi ák.
Dis cus-de ge ne ra ti ók és her ni a ti ók. Post la mi nec to mi ás synd ro ma.

b) Az érin tett ge rinc sza kasz két irá nyú rtg. fel vé te le, szük ség sze rint ki egé szít ve fo ra men vagy Ditt mar-fel vé tel lel.
My e lo pat hi ás vagy gyö ki tü ne tek ese tén CT, majd ideg gyó gyá sza ti-ideg se bé sze ti kon zí li um.

c) Az eny he, ne u ro ló gi ai tü ne tek nél kül je lent ke zõ ese te ket a 164.1. al sza kasz sze rint mi nõ sít jük.

A 164/A4 és A6 ro va tok hoz tar to zó be te gek nek az el vál to zá sok ki ter jedt sé ge és sú lyos sá ga, va la mint a szük sé ges
gyógy tar tam meg íté lé se alap ján szol gá la tuk kal járó fi zi kai meg ter he lés mér le ge lé se után egész ség ügyi sza bad ság vagy a 
szük sé ges fel men té sek ad ha tók.

d) K: 2–3, 6, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor is mer he tõ el, ha a be teg ség bi zo nyí tot tan szol gá la ti bal eset kö vet -
kez mé nye.

165 A ge rinc egyéb
be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS K E KLGS M43,
M46–M47,
M53–M54

2. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Cer vi cob ra chi a lis synd ro ma, bra chi a lis ne u ri tis vagy ra di cu li tis, tor ti col lis, a nya ki sza ka szon levõ egyéb el vál to -
zá sok. My al gi ák, lum ba go, is chi as-synd ro ma, a ke reszt csont és a fa rok csont be teg sé gei. Kyp ho sis dor sa lis adolescen -
tium (Sche u er mann-fé le be teg ség). Szer zett, egyéb kyp ho si sok és lor do si sok. A sco li o si sok és a kyp hos co li o si sok is me -
ret len és is mert aet hi o ló gi á jú for mái. Spon dy loly sis. Szer zett spon dy lo list he sis. A ge rinc egyéb tor zu lá sai.

b) Sco li o si sok és kyp hos co li o si sok ese tén két irá nyú álló hely zet ben ké szült rtg. fel vé tel. Spon dy loly sis-olist he sis
gya nú já nál két irá nyú Ditt mar-fel vé tel. A nya ki ge rinc sza kaszt érin tõ be teg sé gek ese tén szük ség sze rint fo ra men-fel vé -
tel. Gyö ki, ne u ro ló gi ai tü ne tek kel járó synd ro mák nál CT vizs gá lat, majd ne u ro ló gi ai, ill. ideg se bé sze ti kon zí li um.

c) Eb ben a be teg ség cso port ban a kyp ho sis dor sa lis ado les cen ti um (Sche u er mann-fé le be teg ség) és a spon dy loly sis–
spon dy lo list he sis okoz za a leg több the rá pi ás és mi nõ sí té si prob lé mát. A Sche u er mann-fé le be teg ség ál ta lá ban 10–16
éves kor kö zött kez dõ dik és a csont váz nö ve ke dé sé nek meg ál lá sa kor „meg gyó gyul”. Maga a cson to so dá si za var nem
foly ta tó dik, ezért a ka to na or vo si gya kor lat ban már dön tõ en a be teg ség kö vet kez té ben ki ala kult ál la po tok kal ta lál ko -
zunk. (Kó ros, fõ ként nyíl irá nyú ge rinc gör bü le tek, háti, de rék tá ji fáj dal mak stb.). Al kal mat lan nak nyil vá nít ha tó a ka to na, 
ha a ge rinc sa git ta lis gör bü le te olyan ki fe je zett, hogy az egyen ru ha vi se lé sét le he tet len né te szi.

A spon dy loly sis ben szen ve dõ be teg szin tén meg fe le lõ fi zi kai kor lá to zá sok ra szo rul. A spon dy lo list he sis (csi go lya -
csu szam lás) ma xi má lis fi zi kai kí mé le tet igé nyel. Al kal mat lan nak ak kor nyil vá ní tan dó, ha a de rék tá ji fáj dal ma kon túl
gyö ki, ne u ro ló gi ai tü ne tek is fel lép nek, vagy a ko moly fáj dal mak kal, izoms pas mus sal, an tal gi ás tar tás sal járó pe ri ó du -
sok is mét lõd nek. Szin tén „E” mi nõ sí tés szük sé ges, ha a spon dy lo list he sis egyéb fej lõ dé si za va rok kal (pl. spi na bi fi da)
tár sul. A csi go lya csu szam lás mû tét tel ja vít ha tó, vagy gyó gyít ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a
mi nõ sí tés 165.1/A3 „E”.
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A kü lön bö zõ sco li o sis-faj ták az ál ta luk oko zott mell ka si de for mi tás sal együtt íté len dõk meg (185. sza kasz). Az
egyen ru ha vi sel he tõ sé ge itt is mér le ge len dõ.

d) K: 11–12; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak ak kor is mer he tõ el, ha a be teg ség bi zo nyí tot tan szol gá la ti bal eset kö -
vet kez mé nye. (Pl. comp res si ós csi go lya tö rés utá ni ál la pot, vagy is mert és do ku men tált spon dy loly sis nek tra u ma ha tá sá -
ra spon dy lo list he sis sé való át ala ku lá sa stb.).

166 A sy no vi a lis hár tyák,
az inak-ín hü ve lyek 
és nyál ka töm lõk
be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS A E A M65–M68

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Sy no vi ti sek és ten do sy no vi ti sek. Ste no ti sa ló ten do va gi ni ti sek, bur si ti sek. Ín hü vely fa lá ból vagy ízü le ti tok ból ki -
in du ló gang li o nok és cys ták, be le ért ve a pop li te a lis (Ba ker) cys tát is. Az inak nem tra u más rup tu rá ja.

b) Két irá nyú rtg. fel vé tel, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok. Szük ség ese tén di ag nos ti cus punc tio, eset leg UH vizs gá lat el -
vég zé se ja va solt.

c) A con ser va tiv ke ze lés sel gyó gyít ha tó ese tek, va la mint a mû tét után ki ala kult ál la po tok a be osz tás sal járó fi zi kai
meg ter he lé sek figye lembe véte lével, meg fe le lõ fel men té sek ben ré sze sí ten dõk. Funk ci o ná li san is jól gyó gyu ló ese tek ben 
166.1/A2b–d és A3 ro vat ban „A” mi nõ sí tés is le het sé ges. Sú lyos nak vesszük a mû tét után egy szer vagy több ször re ci di -
vá ló el vál to zá so kat, va la mint az olyan ese te ket, ami kor fon tos ízü let(ek) je len tõs moz gás kor lá to zott sá ga ala kul ki. Ilyen -
kor „E” mi nõ sí tés adan dó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a mi nõ sí tés 166.1/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak ak kor is mer he tõ el, ha a be teg ség szol gá la ti bal eset kö vet kez mé nye
(pl. sy no vi tis tra u ma ti ca ge nus).

167 Az iz mok, a sza la gok
és a fas ci ák be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS A E A M60–M63

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Fer tõ zé ses izom gyul la dá sok. My o si tis os si fi cans. Inac ti vi tá si izo mat rop hi ák. Laza ízü le ti sza la gok. Hy per mo bi li -
ta sos synd ro ma. Coxa sal tans. Te nyé ri és tal pi fib ro ma to si sok. (Du pu yt ren-cont rac tu ra). Izom sér vek. Az al kar és a kéz
Volk mann-fé le is cha e mi as cont rac tu rá ja. Az ízü le tek my o ge ne ti cus és des mo ge ne ti cus cont rac tu rái.

b) Két irá nyú rtg. fel vé tel, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, ne u ro ló gi ai kon zí li um, sz. sz. bi op sia.

c) Az eny he, con ser va tiv ke ze lés sel gyó gyít ha tó ese tek a fo ko zott fi zi kai meg ter he lé sek alól meg sza bott idõ re fel -
men ten dõk. A mû tét tel gyó gyít ha tó, vagy ja vít ha tó, kö ze pe sen sú lyos el vál to zá sok szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo mány ba
vé tel kor 167.1/A3 ro vat ban „E”. A rit kán elõ for du ló sú lyos ál la po tok (my o si tis os si fi cans, re ci di vá ló izom sér vek, nagy -
fo kú moz gás kor lá to zott ság gal járó ízü le ti cont rac tú rák stb.) „E” mi nõ sí tést igé nyel nek.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak ak kor is mer he tõ el, ha a be teg ség bi zo nyí tot tan szol gá la ti bal eset kö -
vet kez mé nye.
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168 Csont ve lõ- és
csont hár tya gyul la dás
és a cson tok egyéb
fer tõ zé sei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS A E A M86

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Os te o my e li tis acu ta, os te o my e li tis chro ni ca. Bro die-tá lyog. Gar ré-fé le os te o my e li tis. A cson tot is érin tõ gennyes
ízü le ti gü mõ kór és egyéb spe ci fi cus csont el vál to zá sok (pl. syp hi lis stb.). Pe ri os ti ti sek. Gyer mek bé nu lás ból ere dõ os te o -
pat hia.

b) Az in fec ti o sus ere de tû he veny csont ízü le ti gyul la dá sok fek võ be teg-gyógy in té ze ti el he lye zést, tel jes ki vizs gá lást,
con ser va tiv, ill. mû té ti el lá tást igé nyel nek. Vo nat ko zik ez a spe ci fi cus gyul la dá sok ra is. Utób bi ak nál pul mo no lo gi ai, ill.
bõr gyó gyá sza ti kon zí li um is szük sé ges. Az am bu lan ter ob ser val ha tó, ke zel he tõ ese tek ben két irá nyú, sz. sz. ré teg rtg. fel -
vé tel, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok és di ag nos ti cus célú punc tio le het szük sé ges.

c) A fer tõ zõ csont ízü le ti be teg sé gek mi nõ sí té se a gyó gyu lás után, a ma rad vány pa na szok-tü ne tek el bí rá lá sa alap ján
tör té nik. A spe ci fi cus el vál to zá sok ál ta lá ban „E” mi nõ sí tést igé nyel nek. Ki vé telt ké pez het nek a jó gyógy haj la mú, lo ca li -
salt ese tek (pl. spi na ven to sa). Az idült té vált, eset leg si po lyo zó csont gyul la dá sok, ame lyek rtg. fel vé te le ken ész lel he tõ
csont dest ruc ti ot okoz tak. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a 168.1/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 16–18, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö ve tel mé nyek kel való össze füg gés csak ak kor is mer he tõ el, ha a be teg ség bi zo nyít ha tó an szol gá la ti
bal eset kö vet kez mé nye (pl. nyílt csont tö rés utá ni os te o my e li tis).

169 Os te o chond ro si sok,
va la mint a porc és a
csont egyéb be teg sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS KLGS A E A M91–M99

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Os te o chond ro sis spi nae ju ve ni lis (M. Sche u er mann) a 165. sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ. A me den ce és a csí põ os -
te o chond ro si sa (M. Pert hes). Epip hy se oly sis ca pi tis fe mo ris non tra u ma ti ca. A fel sõ és alsó vég ta gok ju ve ni lis os te o -
chond ro si sai (pl. Schlat ter–Os go od-fé le kór). Ver teb ra pla na (Cal vé): Os te o chond ri tis dis se cans. Pat ho lo gi ás csont tö rés. 
Csont cys ta. Csont sû rû sö dés. Tit ze-synd ro ma. Ál ízü let. Asep ti cus csont el ha lás.

b) Két- vagy több irá nyú rtg. fel vé tel.

c) A Tit ze-synd ro ma mi nõ sí tést nem igé nyel, fel men tés ad ha tó. A fel sõ és az alsó vég ta gok ju ve ni lis os te o chond ro si -
sa i nak egy ré sze (pl. M. Köh ler II.) mû tét tel gyó gyít ha tó. A sú lyo sabb for mák (pl. Pert hes-kór utá ni je len tõs moz gás za -
var ral járó ese tek, pat ho ló gi ás tö ré sek stb.) ál ta lá ban „E” mi nõ sí tést igé nyel nek. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba
vé tel ese tén 169.1/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak ál ízü let ese té ben is mer he tõ el, ha a csont tö rés szol gá lat köz ben tör tént.

170 Lúd talp. A láb uj jak
szer zett tor zu lá sai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS A A A A A M21.4,
M20.1–
M20.6

2. kp. súlyos E E E KLGS E K KLGS KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Pes trans ver sop la nus, pes pla no val gus, pes pla nus inf lam ma tus, pes pla nus fi xa tus. Hal lux val gus, hal lux va rus,
hal lux ri gi dus, hal lux mal le us. Ka la pács uj jak. A láb uj jak szer zett ka rom ál lá sa.
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b) Két irá nyú rtg. fel vé tel, de for mált lá bak ese tén bõr gyó gyá sza ti vizs gá lat.

c) A lúd talp eny he for mái meg fele lõen meg vá lasz tott be tét tí pu sok kal jól cor ri gál ha tók. A kö zép sú lyos ese tek ben
170.2/A5 a szer zõ dé ses vagy ht. ál lo mány ba vé tel nem ta ná csos, gon do san mér le ge len dõ. Egyéb ként fi zi kai kor lá to zá -
sok kal, il let ve lúd talp be té tek kel, a 170.2/A4 és A6 ro va tok hoz tar to zók nál pe dig a szük ség let nek meg fele lõen fel épí tett
ort ho pa ed ci põ tí pu sok kal szin tén com pen zál ha tók a kö zép sú lyos for mák. A pes pla nus inf lam ma tus con ser va tiv ke ze -
lés sel gyó gyít ha tó, át me ne ti ál la pot, le zaj lá sa után a kö zép sú lyos cso port ba so ro lan dó. Sú lyos nak az arth ro si sos, láb tõ -
ízü le ti me rev sé get oko zó for mák te kint he tõk. Ezek már ort ho pa ed ci põ vel sem com pen sal ha tók ma ra dék nél kül, eset leg
mû té ti be avat ko zás is szük sé ges le het. Az ilyen be te gek nek „E” mi nõ sí tés adan dó.

A láb uj jak fel so rolt, szer zett tor zu lá sai ál ta lá ban mû tét tel cor ri gál ha tók. A lúd talp be tét vagy az ort ho pa ed cipõ a mû tét 
utá ni ál la pot meg tar tá sát, a rosszab bo dás meg aka dá lyo zá sát szol gál ja. A kü lön bö zõ fel men té sek, fi zi kai kor lá to zá sok
de for mált láb uj jak ese té ben is szük sé ge sek.

d) K: 2–3, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés csak ak kor is mer he tõ el, ha a lúd talp vagy a de for mált láb uj jak szol gá la ti
bal eset (csont tö ré sek, fi ca mok stb.) kö vet kez mé nyei.

171 A vég ta gok egyéb
szer zett tor zu lá sai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS A KLGS A E A M20,
M252. kp. súlyos E E E KLGS E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) A fel sõ és az alsó vég ta gok szer zett tor zu lá sai, ki vé ve a ke zet. Pa raly sis obs tet ri ca lis, Ma de lung-de for mi tas. Ten -
do va gi ni tis cre pi tans. A fel sõ vég tag postt ra u más dyst rop hi á ja (Su deck). Egyéb, bal ese tek utá ni ál la po tok. A csí põ szer -
zett tor zu lá sai. Genu val gum, genu va rum, genu re cur va tum. Ti bia vara epyp hy sa rea. Ex ten si ós térd- vagy csí põ cont rac -
tu ra. A láb Su deck-dyst rop hi á ja.

b) Két- vagy több irá nyú rtg. fel vé tel, sz. sz. la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok.

c) A fel so rolt el vál to zá sok egy ré sze mû tét tel gyó gyít ha tó vagy ja vít ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel
ese tén 171.1/A3 „E”. Hosszan tar tó con ser va tiv ke ze lés szük sé ge ese tén (pl. Su deck-dyst rop hia) ha son ló mó don kell a
be te ge ket mi nõ sí te ni. A sú lyos for mák, je len tõs mér té kû de for mi tás sal és moz gás kor lá to zott ság gal al kal mat lan „E” mi -
nõ sí tést igé nyel nek. Genu val gum (,,X”-láb) ak kor mi nõ sít he tõ sú lyos nak, ha álló hely zet ben, össze zárt tér dek mel lett a
bel bo kák kö zöt ti tá vol ság 15 cm-nél hosszabb. A ti bia vera epyp hy sa rea, ge nua vara, cru ra-fe mo ra vara (,,O”-láb) ha -
son ló mó don, össze zárt bo kák mel lett a me di á lis fe mur con dy lu sok kö zöt ti tá vol ság mé ré sé vel (szin tén 15 cm) ítél he tõ
meg.

d) K: 2–3, 6, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor is mer he tõ el, ha az el vál to zás szol gá lat köz ben tör tént bal eset kö -
vet kez mé nye.

172 Ge rinc fer dü lés 
és egyéb szer zett
tor zu lá sok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS A E K E KLGS M40–M41

2. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Kyp ho sis dor sa lis ado les cen ti um (M. Sche u er mann) a 165. sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ. Szer zett kyp ho sis és lor -
do sis. Func ti o na lis sco li o si sok. Idi o pat hi as struc tu ra lis sco li o si sok. Pa raly ti cus és egyéb szer zett, is mert aet hi o lo gi á jú
sco li o si sok. A nyak szer zett tor zu lá sai. A mell kas és a bor dák szer zett tor zu lá sai. Csi go lya csu szam lás a 165. sza kasz sze -
rint mi nõ sí ten dõ. A me den ce szer zett tor zu lá sai.
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b) Két irá nyú össze ha son lí tó rtg. fel vé tel, ge rinc gör bü le tek vizs gá la ta álló hely zet ben, sz. sz. ne u ro ló gi ai kon zí li um.

c) Eb ben a sza kasz ban a leg gya ko ribb el vál to zást a sco li o si sok al kot ják, a kö vet kez mé nyes mell kas-de for mi tá sok -
kal. A ge rinc leg mi ni má li sabb, akár csak rtg. fel vé tel lel ki mu tat ha tó ol dal irá nyú gör bü le te kó ros, ezért szer zõ dé ses és ht. 
ál lo mány ba vé tel nem le het sé ges. A gör bü let nagy sá ga Cobb mód sze ré vel, a rtg. fel vé te le ken fo kok ban mér he tõ. A
30–40 fo kos gör bü le tet kö ze pe sen sú lyos nak vesszük. Az idi o pat hi ás sco li o si sok a csont váz nö ve ke dé sé nek be fe je zõ dé -
se után már ál ta lá ban nem rosszab bod nak, a ke ze lés nél, mi nõ sí tés nél a ki ala kult ál la pot tal kell szá mol nunk. A mell -
kas-de for mi tá so kat a 185. sza kasz ban tár gyal juk.

d) K: 2–3, 6, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés ak kor is mer he tõ el, ha a be teg ség szol gá la ti bal eset kö vet kez mé nye
(pl. csi go lya tö rés utá ni kó ros nyíl- vagy ol dal irá nyú ge rinc gör bü let).

Fejlõdési rendellenességek (173–188)

173 A szem ve le szü le tett
ano má li ái

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS E K E KLGS Q10–Q15

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõk a szem hi ány, kis sze mû ség, bupht hal mus, gla u co ma con ge ni tum, hyd roph tal mus, ke ra tog lo bus
con ge ni tus, ap ha kia con ge ni ta, ca ta rac ta con ge ni ta, spha e rop ha kia, co lo bo ma, va la mint az elül sõ és hát só seg ment ve le -
szü le tett ano má li ái, a szem hé jak, a könny szer vek, a szem üreg és a szem egyéb ve le szü le tett ano má li ái.

b) A lá tó éles ség vizs gá la ta ja ví tás nél kül és tel jes ja ví tás sal, a kö tõ hár tyák vizs gá la ta, kü lö nös te kin tet tel az át haj lá -
sok ra, rés lám pa vizs gá lat, a szem go lyók moz gá sá nak a vizs gá la ta, szem fe nék vizs gá lat.

c) Mi nõ sí tés nél le he tõ ség sze rint szak or vo si vé le mény alap ján kell dön te ni. Mû tét tel vagy con ser va tív ke ze lés sel
még cor ri gál ha tó ano má li ák ese té ben 173.2. al sza kasz sze rint tör tén jék az el bí rá lás. A szín lá tás za va ra a 060. sza kasz
sze rint mi nõ sí ten dõ.

d) K: 2–3, 6, 8, 10–11, 22; F: 1–2, 4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

174 A fül, az arc és a nyak
ve le szü le tett ano má li ái

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe vagy sikeres
mûtét utáni esetek

KLGS KLGS KLGS A A A A A Q16–Q18

2. mûtéttel javítható
esetek

E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. súlyos vagy mûtéttel
nem javítható esetek

E E E E E E E E

a) A me a tus acus ti cus ex ter nus at re si á ja, a fül kagy ló ve le szü le tett de for mi tá sai, ab sen tia au ri cu lae, ab sen tia me a tus
acus ti ci ex ter ni, at re sia nasi, pa la tos chi sis, la bi um le po ri um, che i log na to pa la tos chi sis, at re sia glot ti dis, stric tu ra tra che ae.

b) Fül: otos co pia, Schül ler és Sten vers rtg. fel vé te lek, au dio met ria. Orr: rhi nos co pia, orr mel lék üreg rtg. fel vé tel.
Gége: in di rect la ryn gos co pia, tra chea lég sáv rtg. Eset leg ki egé szí ten dõ: fül nél mic ros co pos vizs gá lat, tympa no met ria;
orr nál orr-en dos co pia, si nos co pia; gé gé nél fi be ros co pia, la ryn go mic ros co pia, tra chea fi be ros co pia. Az egész be teg ség -
cso port nál CT vizs gá lat.

c) Nem je len te nek al kal mat lan sá got azok a fej lõ dé si rend el le nes sé gek, me lyek mû tét tel úgy old ha tók meg, hogy sem -
mi lyen mû kö dés za var vagy tor zu lás nem ma rad vissza. Mi nõ sí tés nél ve gyük figye lembe az el vál to zás nagy sá gát és el he -
lyez ke dé sét. Kis érõ hal lás csök ke nés ese tén a 074-es sza kasz sze rint is mi nõ sí ten dõ. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány -
ba vé tel ese tén 174.2/A3 „E”.
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d) K: 3, 8–9, 25; F: 1–2, 4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

175 A szív- és a ke rin gé si
rend szer ve le szü le tett
ano má li ái

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. keringési zavar nélkül E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS Q20–Q28

2. mérsékelt keringési
zavarral

E E E E E K E E

3. kp. súlyos keringési
zavarral

E E E E E KLGS E E

4. súlyos keringési
zavarral

E E E E E E E E

a) Trun cus com mu nis, a nagy erek át he lye zõ dé se, Fal lot-tet ra lo gia, kö zös kam ra, kam rák és pit va rok kö zöt ti sep tum
de fec tus, a pul mo na lis bil len tyû ano má li ái, a há rom he gyû bil len tyû ve le szü le tett hi á nya és szû kü le te. Ebs te in-fé le ano -
má lia, ste no sis aor tae con ge ni ta lis, in suf fi ci en tia aor tae con ge ni ta lis, mit ra lis pro lap sus synd ro ma, a szív egyéb anomá -
liái, duc tus ar te ri o sus seu Bo tal li, co arc ta tio aor tae, az aor ta, a tü dõ ve rõ ér, a nagy vissz erek, a pe rip he ri ás ér rend szer és a
ke rin gé si rend szer egyéb ano má li ái.

b) Kór há zi osz tá lyos ki vizs gá lás, kór elõz mény ada tai, a fi zi ká lis le let rész le te zé se, ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok,
vér nyo más mé rés, EKG, PKG, Echo-car di og rap hia, mell kas rtg. (szív nagy ság, szív con fi gu ra tio, nagy erek hely ze te),
sz. sz. cél zott an gi o car di og rap hia és szív kat he te res nyo más mé rés.

c) A 175.1. al sza kasz sze rint mi nõ sít he tõk azok a shunt nél kü li acy a no ti cus ano má li ák, ame lyek nem gá tol ják a ke -
rin gést, mint pl. a po si ti os ano má li ák (pl. dext ro car dia), a nagy erek con ge ni ta lis cor ri gált trans po si ti o ja és a szív-block,
to váb bá a pit va ri sep tum de fec tus, ha nem áll fenn a pul mo ná lis hy per to nia, va la mint a 4 éven túli, tö ké le te sen meg ol dott
mû tét utá ni ál la po tok. Itt mi nõ sí ten dõ a mit ra lis pro lap sus synd ro ma, amennyi ben Echo-CG vizs gá lat tal ha e mo di na mi -
kai za vart nem okoz. Szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo mány ba vé tel ese tén 175.1/A3 „E”.

A 175.2. al sza kasz sze rint mi nõ sít he tõk a mû tét tel egy sze rû en meg old ha tó ano má li ák (egy ma gá ban fenn ál ló duc tus
Bo tal li, co arc ta tio, pit va ri sep tum de fec tus), ha e mo di na mi kai vizs gá lat tal in di kált mit ra lis pro lap sus synd ro ma mû tét.
Egyéb al sza ka szok sze rin ti mi nõ sí tés ese tén az ano xia mér té két meg ha tá ro zó ke rin gés-dy na mi kai kö vet kez mé nye ket
kell figye lembe ven ni, ala po san mér le gel ve a se bé szi gyó gyí tás le he tõ sé ge it.

d) K: 2–4, 6, 11–14, 16–19, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

176 A lég zõ rend szer
ve le szü le tett ano má li ái

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E KLGS E A E KLGS Q30–Q34

2. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Ve le szü le tett gé ge szû kü let, lég csõ szû kü let, lép sejt tü dõ, cys tás tüdõ, ab sen tia, ap la sia, hy pop la sia, se qu est ra tio
pul mo num, bron chi ec ta sia con ge ni ta.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, mell kas rtg. és ré teg fel vé te lek, lég zés func tio, sz. sz. kö pet ált. bact. te nyész tés, bron -
cho fi be ros co pia, bron chog rap hia, CT.

c) A szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo mány ba vé tel kor a fen ti fej lõ dé si rend el le nes sé gek pa na szo kat oko zó for má it több -
nyi re se bé sze ti leg már meg ol dot ták. Ezek ben az ese tek ben a 104., ill. 105. sza kasz sze rint kell mi nõ sí te ni.

Amennyi ben se bé sze ti be avat ko zás ra a be teg pa na szai hi á nyá ban nem ke rült sor, az ese te ket a 176.1. al sza kasz sze rint 
mi nõ sít jük.

d) K: 6, 11, 14, 16–17; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.
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177 Az emész tõ rend szer
ve le szü le tett ano má li ái

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS A E KLGS Q38–Q45

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Ste no sis seu stric tu ra oe sop ha gei con ge ni ta, oe sop ha gus di la ta tio et di ver ti cu lum con ge ni tum, ste no sis seu stric tu -
ra py lo ri con ge ni ta, car di os pas mus con ge ni ta, di ver ti cu lum vent ri cu li con ge ni tum, Mec kel-fé le di ver ti cu lum, me ga co -
lon con ge ni tum.

b) Ru tin la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok, szék let te nyész tés, -emész tett ség, -zsír tar ta lom, ter he lé ses vér cu kor, kont raszt -
anya gos gyo mor rtg., be ön té ses ket tõs kont raszt anyag gal vég zett rtg. vizs gá la tok, bi zo nyos ese tek ben en dos co pos vizs -
gá lat.

c) Re kesz sérv, gyo mor di ver ti cu lu mok ki mu ta tá sá ra el sõ sor ban a gyo mor rtg. vizs gá lat hi va tott. Hi va tá sos ál lo mány
ese tén di é tá zás és elõ írt élet mód biz to sí tá sá val a pa na szok eny hü lé sét le het el ér ni, egyé ni el bí rá lás alap ján 177.1/A3
„K”. A vé kony- és vas tag bél fel szí vó dá si za va rai (ma lab sorp ti os synd ro ma), sprue be teg ség, kli ni ka i lag emész té si za va -
ro kat, hi ány ál la po tok tü ne te it okoz zák. Biz tos di ag no sis ese tén, mi vel sok eset ben iga zol ha tó an glu té nér zé keny ség rõl
van szó, 177.1/A3 ro vat sze rint „E”. Hi va tá sos ál lo mány mi nõ sí té se, 177.2/A4 „K”, glu tén men tes di é ta biz to sí tá sa és az
elég te len fel szí vó dás  miatti hi ány zó anya gok subs ti tu ti o ja szük sé ges. Kö ze pe sen sú lyos eset ben a be osz tás figye lembe -
véte lével 177.2/A4 „E” mi nõ sí tés is al kal maz ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 177.1/A3 „E”.

Mec kel-di ver ti cu lum kli ni kai je len tõ sé ge, hogy idõn ként sú lyos szö võd mé nye ket okoz hat. Fi a ta lok nál bél el zá ró dást
is elõ idéz het, vagy vak bél gyul la dás tü ne te it utá noz hat ja. A meg ol dás se bé szi, a di ver ti cu lum el tá vo lí tá sa.

Me ga co lon ve le szü le tett for má ja rit kán kez dõ dik fel nõtt kor ban. A ki ala ku lást elõ se gí tõ oko kat kell meg szün tet ni és a
sú lyos ság fo ko za tai sze rint kell mi nõ sí te ni. Hi va tá sos ál lo mány nál min den eset ben az egyé ni el bí rá lást kell al kal maz ni.

d) K: 4; F: 0.

e) Ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

178 Vissza ma radt here A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. egyoldali anomália KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A A A Q53

2. mindkét oldali
anomália a nemi jelleg 
zavara nélkül

E E E E E A E KLGS

3. mindkét oldali
anomália a nemi jelleg 
zavarával

E E E E E E E E

a) Cryp tor chis mus, des cen sus tes tis im per fec tus, ec to pia tes tis.

b) Rész le tes fi zi ká lis le let.

c) 178.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ az egy ol da li rej tett he ré jû ség sérv nél kül.

d) K: 6, 11; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

179 A nemi szer vek egyéb
ve le szü le tett ano má li ái

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS A E A Q50–Q52,
Q54–Q562. súlyos E E E E E E E E
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a) Anas pa di a sis, epis pa di a sis, hy pos pa di a sis, ab sen tia fu ni cu li sper ma ti ci, -pe nis, -pros ta tae, ap la sia pros ta tae, -tes -
tis, at re sia duc tus eja cu la to rii, duc tus de fe ren tis, fu sio tes tis, hy pop la sia pe nis, tes tis.

b) A fi zi ká lis le let rész le tes le írá sa.

c) 179.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk pl. a hy pos pa di a sis, ha a húgy csõ nyí lás kb. 1 cm-rel tér el a nor má lis tól, to -
váb bá a phi mo sis, fre nu lum bre ve, me a tus szû kü let. 179.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a hy pos pa di a sis, ha a húgy -
csõ nyí lás a pe nis pro xi ma lis har ma dá ban he lyez ke dik el, nõk nél – ha a va gi ná ba nyí lik. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
mány ba vé tel kor a mi nõ sí tés 179.1/A3 „E”.

d) K: 23; F: 0.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

180 A vese fej lõ dé si
rend el le nes sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS K KLGS KLGS Q60–Q63

2. súlyos E E E E E KLGS E E

a) Ab sen tia, age ne sis, at rop hia, hy pop la sia re nis, ren poly cys ti cus, di la ta tio ure te ris, renac ces so ri us, -dup li ca tus,
-gi gan ti cus, -so le i for mis, ec to pia, -dis lo ca tio, -fu sio re nis.

b) We, tel jes vér kép és vi ze let, Se kre a ti nin, UN, vi ze let bact. te nyész tés, vese scin tig rap hia, vese re nog rap hia, iv.
 pyelographia.

c) 180.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a ren dup li ca tus, az ure ter dup li ca ta, rend el le nes ér be nyo mat, mér sé kelt py e -
lo ec ta sia és egyéb mû té tet nem igény lõ ano má li ák.

180.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a mû té tet igény lõ hyd ro neph ro sis, vagy pan gást oko zó rend el le nes ér le szo rí tás, pan -
gást oko zó vese pto sis, pan gást oko zó ure ter szû kü let, nagy fo kú py e lo ec ta sia, pat kó ve se, ap la sia, hy pop la sia re nis con ge ni ta.

d) K: 11–12, 21; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

181 A ge rinc ve le szü le tett
tor zu lá sai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS A E A Q67.5,
Q762. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) Con ge ni ta lis sco li o si sok. Sac ra li sa tio, lum ba li sa tio. (Fél csi go lya, blokk csi go lya). Spi na bi fi da oc cul ta.

b) Álló hely zet ben ké szült, két irá nyú rtg. fel vé tel. Gyö ki tü ne tek ese tén ideg gyó gyá sza ti vagy ideg se bé sze ti kon zí li um.

c) A con ge ni ta lis sco li o si sok, ha je len tõ sebb de for mi tás sal jár nak, csak ki vé te les ese tek ben ke rül nek a ka to na or vos
elé. Egyéb ként eny he el vál to zá sok nál a meg fe le lõ fel men té sek ad ha tók. A spi na bi fi da, va la mint a sac ra li sa tio és a lum -
ba li sa tio igen gya ko ri. A szük sé ges con ser va tiv ke ze lés mel lett a meg fe le lõ fel men té sek ad ha tók. Sú lyos nak, te hát „E”
mi nõ sí tést igény lõ nek ezek az el vál to zá sok ak kor tart ha tók, ha egyéb ge rinc be teg sé gek kel (M. Sche u er mann, spon dy -
loly sis-olist he sis stb.) szö võd nek, vagy gyö ki tü ne tet okoz nak. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén
181.1/A3 „E”.

d) K: 1–3, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

182 A me den ce fej lõ dé si
rend el le nes sé gei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS Q65

2. kp. súlyos E E E E E K E K

3. súlyos E E E E E E E E
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a) Lu xa tio co xae con ge ni ta, dysp la sia co xae con ge ni ta, coxa vara in fan tum, prot ru sio ace ta bu li, coxa val ga, coxa
vara, os pu bis és os is chii fej lõ dé si za va ra.

b) Két- vagy több irá nyú rtg. fel vé tel. Szük ség ese tén La u ens te in-csí põ fel vé tel.

c) A ka to na or vo si gya kor lat ban a fel so rolt be teg sé gek utá ni ál la po tok kal ta lál ko zunk. Fi gye lem be kell azon ban ven -
ni, hogy ezen el vál to zá sok az élet kor elõ re ha lad tá val rend sze rint rossza bod nak, még szak ke ze lés és fi zi kai te her men te sí -
tés ese tén is. Az el vál to zá sok sú lyos sá gi fo kát itt is a de for mi tá sok és func ti o za va rok együt tes meg íté lé se alap ján ha tá -
roz zuk meg. Ál ta lá ban – a sú lyos for mák ki vé te lé vel – meg fe le lõ fi zi kai kor lá to zá sok szük sé ge sek. A sú lyos ese te ket al -
kal mat lan nak kell mi nõ sí te ni. Egyes for mák mû tét tel ja vít ha tók, ilyen kor a 182.1/A4, A6 ro vat ba tar to zók nak „A” mi nõ -
sí tés ad ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 182.1/A3 „E”.

d) K: 1–3, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

183 A láb ve le szü le tett
tor zu lá sai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS Q66

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Pes equ i no va rus con ge ni tus (don ga láb), pes va rus con ge ni tus, pes ex ca va tus, pes cal ca ne o val gus, a láb uj jak vi lág -
ra ho zott de for mi tá sai, ta lus ver ti ca lis, szám fe let ti cson tok a lá bon.

b) Két irá nyú, össze ha son lí tó rtg. fel vé te lek a láb ról. Lum bo sac ra lis ge rinc két irá nyú fel vé te le. Ref lex-el té rés(ek)
ese tén ne u ro lo gi ai kon zí li um (,,My e lo dysp la sia”), bõr gyó gyá sza ti szak kon zí li um.

c) A fel so rolt be teg sé gek egy ré sze kis gyer mek kor ban vég zett mû tét(ek kel) gyó gyít ha tó vagy ja vít ha tó. A ka to na or -
vo si gya kor lat ban rend sze rint már a pos to pe ra tív, ki ala kult ál la pot tal ta lál ko zunk. Az ese tek sú lyos sá ga sze rint fi zi kai
kor lá to zá sok, meg fele lõen meg vá lasz tott lúd talp be tét, il let ve ort ho pa ed cipõ vi sel te té se szük sé ges. Eny hébb de for mi tá -
sok cor rec ti os mû té te után szer zõ dé ses és ht. ál lo mány ba vé tel elõtt a 183.1/A5 ro vat sze rint „I” mi nõ sí tés ad ha tó. A sú -
lyos, ort ho pa ed ci põ vel sem com pen sal ha tó ese tek „E” mi nõ sí tést igé nyel nek. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé -
tel ese tén 183.1/A3 „E”.

d) K: 1–3, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

184 A vég ta gok egyéb
ve le szü le tett tor zu lá sai

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E KLGS KLGS E A E A Q72, Q74

2. kp. súlyos E E E E E K E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) A fel sõ vég tag fej lõ dé si rend el le nes sé gei és fej lõ dé si za va rai, a fel sõ vég tag re duc ti os tor zu lá sai, con ge ni ta lis cla -
vi cu la-ál ízü let, Spren gel-de for mi tás (sca pu la ma gas ál lás), con ge ni ta lis ra di us fej-lu xa tio, sy nost ho sis ra di o ul na ris, con -
ge ni ta lis térd fi cam, ap la sia pa tel lae, pa tel la bi par ti ta, a pa tel la con ge ni ta lis dis lo ca ti o ja, a fel sõ és az alsó vég ta gok re -
duc ti os tor zu lá sai, a fel sõ és az alsó vég ta gok egyéb vi lág ra ho zott de for mi tá sai, be teg sé gei.

b) Két- vagy több irá nyú össze ha son lí tó rtg. fel vé tel, a térd tá jék be teg sé ge i nél sz. sz. axi a lis fel vé tel.

c) A fel so rolt be teg sé gek je len tõs ré sze gyer mek kor ban mû tét tel gyó gyít ha tó vagy ja vít ha tó. A ka to na or vo si gya kor -
lat ban in kább a ké sõi ma rad vány pa na szok kal és tü ne tek kel ta lál ko zunk. A fel so rolt kór ké pek a szer zõ dé ses és ht. ál lo -
mány ba vé tel re való al kal mas sá got ki zár ják. Egyet len ki vé tel a pa tel la bi- vagy tri par ti ta, ha sem mi lyen pa naszt vagy
func ti o za vart nem okoz 184.1/A5 „A”. Ál ta lá nos ság ban a de for mi tás és a moz gás kor lá to zott ság sú lyos sá ga alap ján
meg fe le lõ fi zi kai kor lá to zá sok ad ha tók, a 184/A4, A6 ro va tok ba tar to zók nak szük ség sze rint ort ho pa ed cipõ vagy egyéb
gyó gyá sza ti se géd esz köz ren del he tõ. Sú lyos ese tek ben „E” mi nõ sí tés in do kolt.

d) K: 1–3, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze fü gés nem is mer he tõ el.
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185 A mell kas de for mi tá sai A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe E E E E E E E E Q67.5–
Q67.82. kp. súlyos E E E E E E E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Pec tus ca ri na tum, pec tus ex ca va tum, a ge rinc be teg sé ge i hez csat la ko zó mell ka si de for mi tá sok, egyéb vi lág ra ho -
zott de for mi tást oko zó mell ka si el vál to zá sok, a fen ti be teg sé gek eset le ges mû tét(ei) utá ni ál la po tok, ne u ro vas cu la ris
váll öv-synd ro ma (,,TOS”), ha nya ki bor da vagy egyéb fej lõ dé si rend el le nes ség okoz za.

b) Két irá nyú mell kas rtg. fel vé tel, töl csér mell kas ese tén a ster no-ver teb ra lis tá vol ság mé ré sé vel. Nyu gal mi és ter he lé -
ses EKG és lég zés func ti os vizs gá lat, sz. sz. ne u ro lo gi ai kon zí li um.

c) Eny hé nek te kint jük és asze rint mi nõ sít jük azo kat az ese te ket, ahol car dio-res pi ra to ri cus za var nincs. Kö ze pe sen
sú lyos nak ak kor vesszük az el vál to zást, ha a ter he lé ses EKG és lég zés func ti os vizs gá lat mér sé kelt fokú mû kö dés za vart
iga zol. Sú lyos nak a ki fe je zett lég zé si és ke rin gé si za var ral járó ese tek tar tan dók. A szer zõ dé ses és ht. ál lo mány ba vé tel,
min den vi lág ra ho zott mell ka si de for mi tás ese tén ki zárt, mi vel az élet kor elõ re ha la dá sá val a car dio-res pi ra to ri cus func -
tiók rom la nak.

d) K: 1–4, 6, 11–12, 14, 16–17, 21; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

186 A csont váz-,
izom rend szer egyéb,
ve le szü le tett
ano má li ái,
rend szer be teg sé gei

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe E E E E E E E E Q67.0–Q67.4,
Q75,

Q76.5–Q76.9
2. kp. súlyos E E E E E E E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Ve le szü le tett izom hi á nyok, Klip pel–Fe il-synd ro ma, dyst rop hi ás tör pe nö vés, achond rop la sia (chond ro dyst rop -
hia), en chond ro ma to sis, os te o pet ro sis, exos to sis car ti la gi nea mul tip lex, os te o ge ne sis im per fec ta, prog res siv di ap hy se a -
lis dysp la si ák, mu co poly sac cha ri do si sok, ho mo cys ti nu ria, Eh lers-Dan los synd ro ma, az ízü le tek vi lág ra ho zott la za sá ga,
arth rog ry po sis, egyéb vi lág ra ho zott rend szer be teg sé gek.

b) Két- vagy több irá nyú rtg. fel vé tel. Rend szer be teg sé gek ese tén tel jes la bo ra tó ri u mi, bel gyó gyá sza ti ki vizs gá lás.
Izom hi á nyok nál EMG. A mu co poly sac cha ri do si sok és Eh lers–Dan los-synd ro ma gya nú ja ese tén bõr gyó gyá sza ti kon zi -
li um is in do kolt.

c) A fel so rolt, sú lyo sabb rend szer be teg sé gek a ka to na or vo si gya kor lat ban nem vagy csak el vét ve for dul nak elõ. Ter -
mé sze te sen „E” mi nõ sí tést igé nyel nek. Az exos to sis car ti la gi nea mul tip lex, az ál lan dó vég tag fáj dal mak, va la mint a
prog res sio ve szé lye  miatt ka to nai szol gá lat ra al kal mat lan nak te kint he tõ. Az en chond ro ma to sis a pat ho ló gi ás frac tú ra ve -
szé lye  miatt szin tén al kal mat lan a ka to nai szol gá lat ra.

d) K: 1–3, 6, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

187 Chro mo so ma
rend el le nes sé gek és
egyéb ve le szü le tett
ano má li ák

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe E E E E E E E E Q90–Q99

2. súlyos E E E E E E E E
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a) E sza kasz ba igen kü lön bö zõ kli ni kai meg je le né si for má jú be teg sé gek tar toz hat nak, az ún. en zi mo pat hi ák, met ha e -
mog lo bi na e mia, porp hy ria, Wil son-be teg ség (he pa to len ti cu la ris de ge ne ra tio), mon go liz mus, Mar fan-synd ro ma, Kli ne -
fel ter-synd ro ma.

b) Ahol ki mu tat ha tó chro mo so ma rend el le nes ség vár ha tó, en nek vizs gá la ta kí vá na tos len ne, de ha ez tech ni ka i lag
nem vi he tõ ke resz tül, a ki fe je zett kli ni kai kép is el fo gad ha tó a mi nõ sí tés alap já ul. A rend el le nes ség gel együtt járó
 psychés ká ro so dás ese tén psy chi át ri ai vizs gá lat szük sé ges. Mu co poly sac cha ri do si sok és Eh lers–Dan los-synd ro ma gya -
nú ja ese tén bõr gyó gyá sza ti vizs gá lat is in do kolt.

c) A ki fe je zett kli ni kai for mák rend sze rint olyan ano má li át okoz nak, amellyel a be teg – ha egy ál ta lán meg éri a ka to -
na kort – nem ke rül be hí vás ra. Eny hébb kli ni kai for mák ese té ben (pl. hy per bi li ru bi na e mia) a mi nõ sí tés alap ját a fi zi kai
vagy szel le mi tel je sí tõ ké pes ség re, bal eset ve szé lyes he lyen elõ for du ló, egész ség ká ro so dás ra ve ze tõ el vál to zá sok, eset leg 
a rend el le nes ség gel együtt járó psy chés ká ro so dás ké pez he ti (gyne co mas tia min tá já ra). A mi nõ sí tés mér té két min dig a
tel je sí tõ ké pes sé get leg job ban be fo lyá so ló el vál to zás szab ja meg. Ha egy szerv el vál to zá sa ural ja a ké pet, en nek meg fe le -
lõ sza kasz alap ján is mi nõ sít he tünk (pl. szív fej lõ dé si rend el le nes sé gei a 175-ös, a szín lá tás za va rai a 064-es sza kasz
 szerint).

d) K: 1–6, 8–26; F: 1–8.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

188 A várt nor má lis
fi zi o ló gi ás fej lõ dés
hi á nya és rend el le nes
súly csök ke nés

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A R62–R64

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E KLGS

3. súlyos E E E E E E E E

a) E sza kasz alap ján mi nõ sít het jük ese ten ként az ala csony nö vé sen kí vül a szem be öt lõ al ka ti el vál to zá so kat is, mint
pl. a ki fe je zet ten ast he ni ás vagy a túl sá go san ma gas tes tal ka tú a kat, to váb bá a rend el le nes súly csök ke nést.

b) Test súly, test ma gas ság, test súly hi ány, ter he lé ses EKG, két irá nyú mell kas rtg. fel vé tel, vi tál ka pa ci tás.

c) A mi nõ sí tés alap ját el sõ sor ban a fi zi kai te her bí ró ké pes ség és nem a test súly-ma gas ság ará nya ké pe zi. Az ún.
„kell” test súly (=test ma gas ság mí nusz 105 cm) csak tá jé koz ta tó ér té kû adat. A 20%-os test súly hi ány ese tén a mi nõ sí tés
le het „K”. Rö vid idõ alatt be kö vet ke zett nagy fo kú súly csök ke nés vagy hosszabb ide je tar tó kon zek vens fo gyás min dig
kór há zi át vizs gá lást igé nyel. Ha ez fi zi kai le rom lás sal jár és a 20%-ot el érõ súly hi ány nem al ka ti, ha nem do ku men tál tan
fo gyás ered mé nye, „I” mi nõ sí tést ak kor is ad ha tunk, ha az okot gon dos vizs gá lat tal sem tud juk fel de rí te ni, de ilyen kor a
ha la dék az 1 évet nem lép he ti túl. A fel tû nõ en ala csony – 150 cm alat ti – egyént ne nyil vá nít suk szer zõ dé ses vagy hi va tá -
sos szol gá lat ra al kal mas nak (v.ö. gyna e co mas tia). Túl sá go san ma gas test al kat ese tén (180 cm fe lett) „zárt tér ben, harc -
ko csi ban vég zett mun ka el lá tá sá ra nem al kal mas” mi nõ sí tés adá sa szük sé ges. Kó ros nak te kint he tõ kö ze pe sen sú lyos so -
vány ság ese tén 25 (30) éves kor ban 188.2./A4 ro vat sze rint al kal mat lan le het.

d) K: 1, 3–4, 12, 14; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés nem is mer he tõ el.

Sérüléses eredetû megbetegedések (189–201)

189 A fej sé rü lé sei A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS A KLGS A S00–S09

2. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E
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a) Itt mi nõ sí ten dõk a fej, csont és lágy rész me cha ni kus sé rü lé sei, va la mint az égés, fa gyás, vegy szer okoz ta ká ro so dás 
utó kö vet kez mé nyei.

b) Rész le tes anam ne sis (vagy he te ro a nam ne sis), fi zi ká lis vizs gá lat ered mé nyé nek rög zí té se, mû té ti le írás, két irá nyú
ko po nya rönt gen-fel vé tel (en nek ered mé nyé tõl füg gõ en szük ség le het eset leg a kór kép nek meg fe le lõ spe ci á lis rtg. fel -
vételekre is), ECHO, EG, ko po nya CT, EEG, ne u ro ló gi ai, sze mé sze ti, fül-orr-gé gé sze ti, száj se bé sze ti és plasz ti kai
 sebészeti kon zí li um. Égés, fa gyás, vegy szer okoz ta ká ro so dás ese tén az utó kö vet kez mé nyek  miatt bõr gyó gyá sza ti kon -
zi li um.

c) 189.1. sze rint mi nõ sí ten dõk az agy és az arc ko po nya vo na las, ron csolt, le be nyes égett, fa gyott, vegy szer stb. okoz -
ta lágy rész sé rü lé sei, me lyek szö võd mény nél kül gyó gyul nak. Az agy ko po nya csont ja i nak csak a kül sõ le me zé re ter je dõ
tö ré sek. Orr csont tö rés, já rom csont tö rés, a mel lék üre gek csont ja i nak tö ré sei, va la mint áll ka pocs csont tö rés szö võd mény
nél kül.

189.2. sze rint mi nõ sí ten dõk az agy és az arc ko po nya me cha ni kus sé rü lé sét, égé sét, fa gyá sát, vegy szer okoz ta ká ro so -
dá sát kö ve tõ, lágy rész hi ánnyal gyó gyu ló el vál to zá sai, me lyek plasz ti kai be avat ko zás sal ren dez he tõk (sap ka vi se lés, esz -
té ti kai vo nat ko zá sok). A ko po nya bol to zat és a zárt ko po nya ala pi tö ré sek utó kö vet kez mé nyek nél kül. Já rom csont tö rés
rá gá si za var ral, a n. inf ra or bi ta lis sé rü lé sé vel (ér zé ket len ség az ar con és a fel sõ aj kon). Áll csont tö ré sek (Le Fort I. és
II. tí pu sú ak). A szem üreg cson tos fa lá nak sé rü lé sei mér sé kelt ideg- vagy izom ká ro so dás sal. Az áll ka pocs olyan tí pu sú fi -
ca ma, tö ré se, mely a rá gá si func ti ót be fo lyá sol ja.

189.3. sze rint mi nõ sí ten dõk: az agy és arc ko po nya me cha ni kus, égé si, fa gyá si vagy vegy szer okoz ta olyan lágy rész
sé rü lé sei, me lyek nél a func tio vagy a tor zí tó de for mi tás plasz ti kai mód sze rek kel ki e lé gí tõ en nem ren dez he tõ. Az arc ideg 
ága i nak ká ro so dá sát oko zó sé rü lé sek kö vet kez mé nyei (arc izom bé nu lás, sza ru hár tya ki szá ra dá sa, nyál csor gás, csün gõ
szem héj). Az arc sé rü lé se i nek azon for mái, me lyek ko po nya ûri gyul la dá sos szö võd ményt okoz tak (si nus throm bo sis,
szem üreg be ter je dõ phleg mo ne). De for mi tást oko zó ko po nya csont sé rü lé sek. Vé nás öböl ki tü rem ke dés a ko po nya üreg -
bõl (si nus pe ric ra nii). Ko po nya sé rü lést kö ve tõ csont ál lo mány-gyul la dás (os te o my e li tis). Több szö rös vo na las, da ra bos,
be nyo ma tos bol to za ti tö ré sek. Ve le szü le tett vagy szer zett ko po nya csont hi ány (a di ag nos ti cus fu ra tok is). Azon ko po -
nya ala pi tö ré sek, me lyek agy fo lya dék szi vár gás sal, agy ideg ká ro so dá sok kal, kp. ideg rend sze ri (pl. fron talp sy che, pne u -
mo cep ha lus stb.) el té ré sek kel vagy ér sé rü lé sek kel (fis tu la ca ro ti deo-ca ver no sa) jár na. Az orr mel lék üre gek tö ré se i hez
tár su ló ko po nya ûri gyul la dá sos szö võd mé nyek. Az arc-agy ko po nya szét vá lá sos tö ré se (Le For te III. tí pu sú áll csont tö -
rés). A rá gá si func ti ot le he tet len né tevõ áll ka pocs tö ré sek. A szem üreg sú lyos sé rü lé sei. Az arc ide gek ága i nak ká ro so dá sa 
ese tén mic ro-ne u ro chi rur gi ai mód sze rek hoz hat nak némi ered ményt, me lyek a mi nõ sí tést be fo lyá sol ják. A sú lyos csont -
sé rü lé sek vagy de for mi tást okoz nak, vagy a ko po nya csont vé del mi func ti o ját csök ken tik. A vé nás öböl ki tü rem ke dés bi -
zo nyos ese tek ben se bé szi leg meg old ha tó. Az os te o my e li tis int rac ra ni a lis fer tõ zé ses szö võd mény ve szé lyét hor doz za. Az 
agy ko po nya tö ré sei, va la mint az ezen cso port ba tar to zó ko po nya ala pi tö ré sek, szö võd mé nyek (epi lep ti form rosszul lé -
tek, ko po nya ûri fer tõ zés) le he tõ sé ge it hor doz zák. A fen ti ek mi nõ sí té se ideg se bé sze ti fel adat. Az arc ko po nya ezen cso -
port ba tar to zó sé rü lé se it a re gio sze rin ti szak or vo sok minõsítik.

d) K: 2–4, 6, 11–12, 14, 23–24; F: 1–2, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ká nak fel ada ta.

190 A nyak és a törzs
sé rü lé se

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. Panasz- és
tünetmentes sérülés
utáni állapot

KLGS KLGS KLGS A KLGS A KLGS A S10–S19,
S20–S29,
S30-S39

2. Enyhe elváltozások E E E KLGS E K E KLGS

3. Súlyos elváltozások E E E E E E E E

a) A ge rinc tö ré se, ge rinc ve lõ sé rü lés nél kül vagy ge rinc ve lõ sé rü lés sel, a bor dák, a szegy csont, a me den ce tö ré sei, a
gége sé rü lé sei, nya ki, háti és ágyé ki csi go lyák fi ca ma, a csí põ-ke reszt cson ti tá jék, a hát és egyéb rán du lá sok és hú zó dá -
sok, a nyak, a far po fák és kö ze li lo ca li sa ti ó jú nyílt se bek, a törzs fe lü le tes sé rü lé sei, zú zó dá sa, össze nyo ma tá sa.

b) A mi nõ sí tés hez szük sé ges az anam ne sis rész le tes fel vé te le és rög zí té se után a fi zi ká lis vizs gá lat, amely ma gá ban
fog lal ja a moz gá sok vizs gá la tát, ezek nek szö gek ben való meg ha tá ro zá sát, az izom zat tö me gé nek, tó nu sá nak vizs gá la tát,
a pe rip hé ri ás ide gek mo to ros és ér zés vizs gá la tát. A mû sze res vizs gá la tok hoz szük sé ges az érin tett te rü let két irá nyú rtg.
fel vé te le, amennyi ben ne u ro ló gi ai el té rést ész le lünk, ak kor a fer de, cél zott, spe ci á lis rtg. fel vé te lek kel való ki egé szí tés.

2562 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám



A tra chea, lég csõ sé rü lé se i nél gé gé sze ti vizs gá lat, a mell kas sta ti ká ját meg bon tó, vagy a tü dõt is érin tõ sé rü lés nél a rtg.
vizs gá lat mel lett lég zés func ti os vizs gá la tok, me lye ket a szak or vos ítél jen meg. A szerv ült vé röm leny okoz ta cal lus nál
sú lyos mû kö dés za var nak te kint jük a bron chos pi ro met ri ás ér ték nek az egész sé ges ol dal lal szem be ni 50%-nál na gyobb
be szû kü lé sét. Szív con tu sio gya nú ja vagy mell ka si tra u más de for mi tás ese tén ter he lé ses EKG vizs gá lat és en nek a szak -
or vos ál tal tör té nõ meg fe le lõ ér té ke lé se. A me den ce sé rü lé se i nek vizs gá la tá hoz szük sé ges az át te kin tõ me den ce és az ol -
dal irá nyú csí põ ízü le ti rtg. fel vé tel ké szí té se. A fel vé te len raj ta kell len nie a lum bo sac ra lis sza kasz nak mind két ol da li
cris ta szé le i vel együtt. Amennyi ben uro ló gi ai el vál to zás is ész lel he tõ, ak kor iv. urog rap hia vég zé se szük sé ges. Égés, fa -
gyás, vegy szer okoz ta ká ro so dás ese tén az utó kö vet kez mé nyek  miatt bõr gyó gyá sza ti kon zi li um.

c) A sé rü lé sek utá ni nem vég le ge sen ki ala kult ál la po tok mi nõ sí té se egy sé ge sen a 205. sza kasz sze rint tör té nik.
Ugyan csak ott mi nõ sí ten dõk a re const ruc ti os mû tét tel ja vít ha tó ese tek, ha a vár ha tó gyógy tar tam meg ha lad ja a 90 na pot.
190.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõ a sé rü lést kö ve tõ mi ni má lis func ti o za var, amellyel a sé rült pol gá ri fog lal ko zá sát el -
lát ni ké pes volt, és ha mû kö dés za va ró ob jek tív ideg rend sze ri el té rés nem ész lel he tõ. 190.3. al sza kasz ba tar toz nak a je -
len tõs, func ti o za var ral gyó gyult el vál to zá sok, ahol a re ha bi li tált mun ka kör vál to zás vált szük sé ges sé pol gá ri élet ben, a
te her vi se lés re nem al kal mas és a fi zi kai igény be vé tel ál la po tát ront ja.

d) K: 1–4, 6, 11–12, 14; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján a ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ká nak fel ada ta.

191 A fel sõ vég tag
sé rü lé sé nek vég le ges
utó kö vet kez mé nye

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. functiokárosodás
nélkül

KLGS A A A A A A A S40–S49,
S50–S59,
S60–S692. enyhe

functiokárosodással
E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. középsúlyos
functiokárosodással

E E E E E KLGS E E

4. súlyos
functiokárosodással

E E E E E E E E

a) Kulcs csont, la poc ka, fel kar csont, or só csont, sing csont, kéz tõ cson tok, kéz kö zép cson tok, a kéz ujj per cé nek tö ré se.
Váll, kö nyök, csuk ló és kéz ujj fi cam. Váll, fel kar, kö nyök, al kar, csuk ló és kéz rán du lá sa és hú zó dá sa. Váll, fel kar, kö -
nyök, al kar, csuk ló, kéz, kéz uj jak nyílt sebe. A fel sõ vég tag ere i nek sé rü lé se. A fel sõ vég ta gok tö ré sé nek, nyílt se bé nek,
ide gei sé rü lé sé nek ké sõi ha tá sai. Váll, fel kar, kö nyök, al kar, csuk ló, kéz, uj jak fe lü le tes sé rü lé se. A fel sõ vég tag zú zó dá -
sa. A fel sõ vég tag össze nyo ma tá sa. A váll öv és a fel sõ vég tag ide ge i nek sé rü lé se.

b) Anam ne sis és az ed di gi ke ze lé sek rész le tes rög zí té se. Az érin tett rész kli ni kai vizs gá la ta, func ti o já nak vizs gá la ta.
Az ép ol dal lal össze ha son lí tó hossz mé rés és az egyes ízü le tek moz gá sa i nak vizs gá la ta és szö gek ben való rög zí té se. A
pe rip hé ri ás ke rin gés (os cil lo met ria, Dopp ler), ér zés és mo to ros te vé keny ség rész le tes vizs gá la ta és rög zí té se. Mû sze res
vizs gá lat hoz spe ci á lis két irá nyú rtg. fel vé tel ké szí té se oly mó don, hogy a di ap hy sis sé rü lé se i nél a sé rü lés tõl pro xi ma li -
san és dis ta li san levõ ízü le tek is raj ta le gye nek a fel vé te len. Ki vé te le sen össze ha son lí tó két irá nyú vizs gá lat, pl. Su -
deck-at rop hi á nál, kéz tõ sé rü lé sé nél négy irá nyú tí pu sos fel vé tel ké szí té se, os cil lo met ri ás vizs gá lat, ke rin gé si za var ese -
tén ér zés dif fe ren tia ob jek ti vi zá lá sá hoz nin hid rin vizs gá lat szük sé ges. Fe lül vizs gá la ti el já rás hoz cél sze rû az elõ zõ vizs -
gá la ti ered mé nye ket be kér ni, azo kat figye lembe ven ni. Amennyi ben az ac ro mi oc la vi cu la ris ízü let sé rü lé sé re van gya nú,
és meg fe le lõ rtg. vizs gá lat nem tör tént, úgy az ízü let in sta bi li tá sá nak meg ha tá ro zá sá hoz az össze ha son lí tó ter he lé ses fel -
vé tel ké szí té se szük sé ges. Eh hez ál ló hely ze tû sé rült nél mind két fel sõ vég ta got 10-10 kg-mal ter hel jük meg a fel vé tel ké -
szí té sé hez. Ugyan ezen fel vé tel al kal maz ha tó ha bi tu a lis váll fi cam vizs gá la tá hoz is. Fi cam ese tén a 161. sza kasz ban em lí -
tett spe ci á lis rtg. vizs gá la tok is szük sé ge sek. Vizs gá lat so rán me rev nek te kint jük a nagy ízü le tet ak kor, ha a moz gá sok
70%-nál ki seb bek. Ther mi kus (égés, fa gyás) és ké mi ai eti o ló gia ese té ben az utó kö vet kez mé nyek  miatt bõr gyó gyász
kon zi li um.

c) A mi nõ sí té si el já rás so rán jó tá jé ko zó dást nyúj ta nak az „Ízü le ti moz gá sok mé ré si mód sze re” címû Ál la mi Biz to sí tó 
ki ad vány ban (1976) sze rep lõ ma gya rá zó áb rák az alsó és fel sõ vég tag func ti ok mé ré sé hez. A fel sõ vég tag eny he sé rü lé -
se, amely func ti o ná lis és esz té ti kai szem pont ból nem oko zott je len tõs ká ro so dást, a „K” mi nõ sí tés al kal maz ha tó a
191.2/A4, A6 ro va tok sze rint, a vég ta gok 4 cm-nél na gyobb rö vi dü lé se, va la mint a sé rü lés ol da li sá ga (jobb- vagy bal ke -
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zû ség) és a be osz tás sal járó ter he lé sek gon do sabb fel mé ré se ese tén. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén
191.2/A3 „E”.

d) K: 1–2, 6, 11; F:1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa és a bal ese ti jegy zõ könyv ben tör té nõ rög zí té se a ka to nai
szer ve zet pa rancs no ká nak fel ada ta.

192 Az alsó vég tag
sé rü lé sé nek vég le ges
utó kö vet kez mé nye

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. functiokárosodás
nélkül

KLGS A A A A A A A S70–S79,
S80–S89,
S90–S992. enyhe

functiokárosodással
E KLGS KLGS KLGS E K E KLGS

3. középsúlyos
functiokárosodással

E E E E E KLGS E E

4. súlyos
functiokárosodással

E E E E E E E E

a) Comb nyak, comb csont, térd ka lács, boka, láb tõ, láb kö zép csont, láb ujj perc tö ré se. Csí põ, térd, boka, láb fi cam. Csí -
põ, comb, térd, al szár, boka rán du lá sa, hú zó dá sa, nyílt sebe. Az alsó vég tag erek, ide gek sé rü lé se. Az alsó vég tag zú zó dá -
sa, össze nyo ma tá sa, tö ré sé nek ké sõi ha tá sa, fe lü le tes sé rü lé se. Több szö rös sé rü lés sel tár sult egyéb alsó vég tag sé rü lé sek.

b) Anam ne sis és az ed dig al kal ma zott ke ze lé sek le írá sa. Össze ha son lí tó hossz mé rés az ép ol dal lal és az egyes ízü le -
tek moz gá sa i nak vizs gá la ta és szö gek ben való rög zí té se. A pe rip hé ri ás ke rin gés, ér zés és mo to ros te vé keny ség rész le tes
vizs gá la ta és rög zí té se. A vég tag kör fo gat össze ha son lí tó mé ré se, a gyen gült izom cso por tok mû kö dé sé nek meg ha tá ro zá -
sa. Az érin tett ízü let rõl két irá nyú rtg. fel vé telt, pa nasz ese tén az alat ta és fe let te levõ ízü let rõl is rtg. fel vé telt kell ké szí te -
ni. A térd sé rü lé sek nél a ki ve tí tett pa tel la fel vé te le, térd- és bo ka ízü le ti sé rü lés ese té ben tar tott rtg. vizs gá lat, az eset le ges
sza lag sé rü lés nek az iga zo lá sá ra vagy ki zá rá sá ra. Esz kö zös vizs gá la tok térd ízü le ti sé rü lé sek nél: arth ros co pia, arth rog -
rap hia. Az utó kö vet kez mé nyek  miatt bõr gyó gyá sza ti kon zi li um, ha a tra u mát ther mi kus (égés, fa gyás), ké mi ai noxa
okoz ta.

c) Az alsó vég tag 4 cm-nél na gyobb rö vi dü lé se vagy egyéb sú lyos sé rü lés ese tén 192.2/A4, A6 ro va tok sze rint a mi -
nõ sí tés „K”, ha a func ti o ná lis és esz té ti kai szem pon tok – ter ve zett kor lá to zá sok mel lett – nem gá tol ják a ka to nai szol gá -
lat tel je sí té sét.

d) K: 1–3, 6, 11; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján tör té nik.

193 A köz pon ti
ideg rend szer tra u más
ká ro so dá sa után
vég le ge sen ki ala kult
ál la pot

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. panaszmentes és
functiokárosodás
nélkül

KLGS A A A A A A A S04,
 S06, S14,
S24, S34

2. panaszmentes és
visszamaradt enyhe
functiokárosodással

E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. enyhe panaszokkal
és/vagy kp. súlyos
functiokárosodással

E E E E E KLGS E E

4. kifejezett panaszokkal 
és/vagy súlyos
functiokárosodással

E E E E E E E E
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a) Com mo tio ce reb ri, con tu sio et la ce ra tio ce reb ri, sé rü lést kö ve tõ ha e ma to ma sub du ra le, ha e morr ha gia ce reb ri (ext -
ra du ra lis, sub du ra lis, int ra me nin ge a lis, su ba rach no i da lis) a köz pon ti ideg rend szer sé rü lé se i nek ké sõi ha tá sai, ge rinc ve -
lõ, ideg gyö kök vagy ge rinc ve lõi ideg fo na tok sé rü lé se.

b) Mû té ti le let, ko po nya két irá nyú rtg. fel vé te lek, EEG (al kal mi vagy is mé telt), sze mé sze ti, gé gé sze ti, bel gyó gyá sza -
ti, ne u ro ló gi ai, psy chi at ri ai kon zí li um, szük ség ese tén: agyi an gi og rap hia, agyi ra dio izo tóp vizs gá lat, ko po nya szá mí tó -
gé pes ré teg vizs gá la ta (CT). A ge rinc sé rü lé sei ese tén: a ge rinc rtg. vizs gá la ta, lum bal punc tio, my e log rap hia, ne u ro ló gi ai
kon zí li um.

c) 193.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a 2-3 hét alatt pa nasz men tes sé váló sé rül tek. Ideg rend sze ri vizs gá lat so rán
kór jel zõ el té rés nincs. Át me ne ti, mi ni má lis el té ré sek (szem te ke rez gés, pu pil la dif fe ren tia) elõ for dul hat nak a gya ko ri ve -
ge ta tív tü ne tek (fej fá jás, szé dü lés, hány in ger, há nyás) mel lett. A kór is me fel té te le a né hány per ces esz mé let vesz tés té -
nye. A sé rült em lé ke zet ki esés rõl szá mol be.

193.2. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk az agy ráz kó dás és a ge rinc ve lõ-sé rü lés 1 év után is fenn ál ló ve ge ta tív vagy psy -
chés utó kö vet kez mé nyei, ill. gyö ki ma rad vány tü ne tei. 193.2/A3 ro vat sze rint hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel
ese tén „E”.

193.3. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk: az ideg rend sze ri kó ros tü ne tek kel járó agy zú zó dá sok és ron cso ló dá sok, a ke mény
agy bu rok fe let ti és alat ti, va la mint ál lo má nyon be lü li vér zé sek, to váb bá a ke mény agy bu rok alat ti tér szû kí tõ mé re tû kó ros
agy fo lya dék gyü le mek. A fer tõ zé ses szö võd mé nyek és tra u más ere de tû agy hár tya és agy ve lõ gyul la dá sok, va la mint az agy -
tá lyo gok. A vég le ges rész le ges és a tel jes tra u más ge rinc ve lõi ká ro so dá sok (tel jes ge rinc ve lõi ha ránt la e sio, elül sõ ge rinc ve -
lõi synd ro ma, hát só kö tés synd ro ma, Brown-Se qu ard synd ro ma, kü lön bö zõ mér té kû ge rinc ve lõi zú zó dá sok).

193.4. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk: a köz pon ti ideg rend szer tra u más ká ro so dá sa nem vég le ges utó kö vet kez mé -
nyei, ha a vár ha tó gyógy tar tam meg ha lad ja a 90 na pot.

A postt ra u más epi lep sia, sze mé lyi ség za va rok, psy chés za va rok vagy en dok rin za va rok ese tén a mi nõ sí tés ideg gyó -
gyá sza ti és psy chi at ri ai, ill. bel gyó gyá sza ti con si li um alap ján tör té nik.

d) K: 2, 4, 6, 11–12; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján a ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ká nak fel ada ta.

194 A mell kas, a has üreg
és a me den ce bel sõ
sé rü lés vég le ges
utó kö vet kez mé nye

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. functiokárosodás
nélkül

KLGS A A A A A A A S25–S27,
S35–S39

2. enyhe
functiokárosodással

E E KLGS KLGS KLGS K E KLGS

3. középsúlyos
functiokárosodással

E E E E E KLGS E E

4. súlyos
functiokárosodással

E E E E E E E E

a) Ha e mot ho rax, pne u mot ho rax, szív- és tü dõ sé rü lés, a gyo mor bél trak tus sé rü lé se, máj sé rü lés, lép sé rü lés, ve se sé rü -
lés, a me den cei szer vek sé rü lé se, egyéb has üre gi szer vek sé rü lé se (epe hó lyag, epe ve ze ték, has hár tya, mel lék ve se).
Egyéb, rosszul meg ha tá ro zott bel sõ szer vek sé rü lé se.

b) A mell kas sta ti ká ját meg bon tó, vagy tü dõt is érin tõ sé rü lés nél a rtg. vizs gá lat mel lett lég zés func ti ós vizs gá la tok, a
lég zés func ti ó kat szak or vos ítél je meg. A szerv ült vé röm leny okoz ta cal lus nál sú lyos mû kö dés za var nak te kint jük a bron -
chos pi ro met ri ás ér ték nek az egész sé ges ol dal lal szem be ni 50%-nál na gyobb be szû kü lé sét. Szív con tu sio gya nú ja ese tén, 
vagy mell ka si con fi gu ra tió so rán ter he lé ses EKG vizs gá lat és en nek a szak or vos ál tal tör té nõ meg fe le lõ ér té ke lé se. A
kór kép nek meg fe le lõ la bo ra tó ri u mi vizs gá lat, szük ség ese tén ki egé szí tõ kont rasz tos rtg. vizs gá lat, an gi og rap hia, echog -
rap hia, szak or vo si kon zí li um.

c) Amennyi ben a kor lá to zá sok al kal ma zá sa a ka to nai szol gá lat foly ta tá sát le he tõ vé te szik, 194.2/A3, A4, A6 ro va tok
sze rint „K” mi nõ sí tés is ad ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 194.2/A3 „E”.

d) K: 4, 11–12; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján tör té nik.
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195 A szem sé rü lé se
kö vet kez té ben
ke let ke zett ká ro so dás

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS K KLGS KLGS S05

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Szem üreg tö ré se, szem füg ge lé kek és szem go lyó nyílt sebe, a szem égé sé nek és lá tó ideg sé rü lé sé nek ké sõi ha tá sa, a 
szem és füg ge lé ke i nek fe lü le tes sé rü lé se vagy zú zó dá sa, ide gen test a kül sõ szem ben, a szem re és füg ge lé ke i re kor lá to -
zott égés, a lá tó ideg és a lá tó pá lyák sé rü lé se. A szem go lyón át ha to ló vissza ma radt (régi) ide gen test ese tén a mi nõ sí tés
054. és 066. sza ka szok sze rint tör té nik.

b) A lá tó éles ség vizs gá la ta ja ví tás nél kül és tel jes ja ví tás sal, a kö tõ hár tyák vizs gá la ta, kü lö nös te kin tet tel az át haj lá -
sok ra, rés lám pa vizs gá lat, a szem go lyók moz gá sá nak a vizs gá la ta, szem fe nék vizs gá lat, szük ség ese tén lá tó tér vizs gá lat.

c) Amennyi ben a sé rü lés után 90 na pot meg ha la dó mû té ti vagy kon zer va tív ke ze lés vá lik szük sé ges sé, hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén a 195.2/A3 és A5 ro vat sze rint „I” mi nõ sí té si dön tés hoz ha tó.

d) K: 2–3, 6–7, 10–11, 22; F: 1–2, 4, 6.

e) A szem sé rü lé se kö vet kez té ben ke let ke zett ká ro so dás le het a ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ, amennyi ben bi zo -
nyít ha tó an szol gá la ti bal eset ere de tû.

196 He re zacs kó és here
tra u más vagy mû té ti
cson ko lá sa

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. egy here hiánya KLGS A A A A A A A S31.3,
S38.2

2. mindkét here hiánya E E E E E KLGS E KLGS

a) He re zacs kó és here tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa szö võd ménnyel vagy szö võd mény nél kül.

b) A fi zi ká lis vizs gá lat ered mé nyé nek pon tos le írá sa, pa rancs no ki és csa pat or vo si jel lem zés. Hor mon pro fil. Bel gyó -
gyá sza ti kon zí li um.

c) 196.2/A4, A6 ro va tok sze rint egyé ni el bí rá lás alap ján „K” mi nõ sí tés is le het.

d) K: 12; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a cson ko lás szol gá la ti bal eset kö vet kez mé nye.

197 Hím vesszõ tra u más
vagy mû té ti
cson ko lá sa

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. részleges E E KLGS A KLGS K E KLGS S38.2

2. teljes E E E E E E E E

a) Hím vesszõ tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa szö võd ménnyel vagy szö võd mény nél kül.

b) A fi zi ká lis vizs gá lat le le tei, pa rancs no ki és csa pat or vo si jel lem zés.

c) Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 197.1/A3 „E”. 197.2/A4, A6 ro va tok sze rint egyé ni el bí rá lás
alap ján „K” mi nõ sí tés is le het.

d) K: 12; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a cson ko lás szol gá la ti bal eset kö vet kez mé nye.
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198 Kéz uj jak tra u más
vagy mû té ti
cson ko lá sa

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. bal kézen két ujj
hiánya

E E E KLGS E A E A S68

2. a mutatóujj hiánya a
jobb kézen, vagy a
körömperceké
bármely kézen kettõ
vagy több ujjon, ha a
kéz mûködését
akadályozza

E E E E E K E KLGS

3. hüvelykujj hiánya
bármelyik kézen

E E E E E K E KLGS

4. jobb kézen a II. és
 III. ujjak hiánya

E E E E E K E KLGS

5. három vagy több ujj
hiánya egy kézen,
mutatóujj és
hüvelykujj hiánya
jobb kézen, vagy négy 
ujjé mindkét kézen

E E E E E E E E

a) A hü velyk ujj és egyéb kéz ujj tel jes vagy rész le ges tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa.

b) Az anam ne sis, az ed di gi ke ze lé sek és a sta tus rög zí té se. A pe rip he ri ás ke rin gés, ér zés és mo to ros te vé keny ség rész -
le tes vizs gá la ta és rög zí té se. Kü lö nös gond dal kell ki tér ni a cson ko lást kö ve tõ heg vizs gá la tá ra (alap já hoz mennyi re ta -
pad, mennyi re moz gat ha tó el, van-e kö rül írt ér zé keny ség, ne u ro ma), ter mé sze te sen a cson ko lás ma gas sá gá nak és a ma -
ra dék uj jak, ill. az egész kéz nek a rész le tes func ti o ná lis vizs gá la tá ra. A vizs gá la tok ki egé szí té sé hez két irá nyú rtg. fel vé -
tel és nin hid rin pró ba szük sé ges. A sé rü lé sek sa já tos sá ga i nál figye lembe kell ven ni a sé rült nek a jobb-, ill. bal ke zes sé gét.

c) Jobb ké zen I., IV., V. uj jak kö zül ket tõ nek a hi á nya csak az A2a–c, A3 és A5 ro va tok sze rint „E”, más ro vat sze rint
„K” mi nõ sí tés ad ha tó.

d) K: 1–2; F: 1.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján tör té nik.

199 A kar és kéz tra u más
vagy mû té ti
cson ko lá sa

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. részleges E E E E E K E E S58,
S68.9

2. teljes E E E E E E E E

a) A kar és kéz kö nyök nél, kö nyök alatt vagy fö löt te tör té nõ egy ol da li (két ol da li) tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa
szö võd ménnyel vagy szö võd mény em lí té se nél kül.

b) Az anam ne sis, a pe rip hé ri ás ke rin gés, ér zés és a mo to ros te vé keny ség rész le tes vizs gá la ta és rög zí té se (rész le ges
cson ko lás ese tén). A cson ko lást kö ve tõ heg vizs gá la ta: mennyi re ta pad alap já hoz, mennyi re moz gat ha tó el, van-e kö rül -
írt ér zé keny ség, ne u ro ma. Két irá nyú rtg. fel vé tel. Mi nõ sí tés nél figye lembe kell ven ni a sé rült nek a jobb-, ill. a bal ke zes -
sé gét.

c) –

d) K: 1–4, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján tör té nik.
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200 Láb uj jak tra u más
vagy mû té ti
cson ko lá sa

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. járászavart nem okozó 
egy ujj hiánya

KLGS KLGS KLGS A KLGS A A A S98.1
S98.4

2. jelentéktelen
járászavart okozó
ujjhiány

E E KLGS KLGS E K E KLGS

3. a járást vagy
lábbeliviselést
akadályozó ujjhiány

E E E E E E E E

a) Az egyik vagy mind két láb uj ja i nak rész le ges vagy tel jes tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa.

b) Az anam ne sis, ed di gi ke ze lé sek és a sta tus rög zí té se. A pe rip hé ri ás ke rin gés, ér zés, mo to ros te vé keny ség rész le tes vizs -
gá la ta és rög zí té se. Kü lö nös gond dal kell ki tér ni a cson ko lást kö ve tõ heg vizs gá la tá ra: alap já hoz mennyi re ta pad, mennyi re
moz gat ha tó el, van-e kö rül írt ér zé keny ség, ne u ro ma, ter mé sze te sen a cson ko lás ma gas sá gá nak és a ma ra dék uj jak, ill. az egész 
láb nak a rész le tes func ti o ná lis vizs gá la ta. A vizs gá la tok ki egé szí té sé hez két irá nyú rtg. fel vé tel és ort ho pa ed szak vé le mény
szük sé ges. A sé rü lé sek sa já tos sá ga i nál figye lembe kell ven ni a já rás func ti o ná lis és esz té ti kai fel té te le it.

c) Láb uj jak sú lyos tra u más cson ko lá sa ese tén 200.3/A4–A6 ro va tok sze rint egyé ni el bí rá lás sal, figye lembe véve a sé -
rült be osz tá sát, „K” mi nõ sí tés is ad ha tó.

d) K: 1–3; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján tör té nik.

201 A láb és a láb szár
tra u más vagy mû té ti
csonkolása

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. részleges E E E KLGS E KLGS E E S98

2. teljes E E E E E E E E

a) A láb és a láb szár egy ol da li (két ol da li) rész le ges vagy tel jes tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa, szö võd ménnyel vagy
szö võd mény nél kül.

b) Anam ne sis és az ed dig al kal ma zott ke ze lé sek le írá sa. Sta tus, pe rip hé ri ás ke rin gés, ér zés, mo to ros te vé keny ség
rész le tes vizs gá la ta és rög zí té se. A cson ko lást kö ve tõ heg vizs gá la ta: mennyi re ta pad alap já hoz, mennyi re moz gat ha tó
el, van-e kö rül írt ér zé keny ség, ne u ro ma, ter mé sze te sen a cson ko lás ma gas sá gá nak és a ma ra dék csonk nak rész le tes
func ti o ná lis vizs gá la ta. A vizs gá la tok ki egé szí té sé hez két irá nyú rtg. fel vé tel és ort ho pa ed szak vé le mény szük sé ges.

c) –

d) K: 1–4, 11–12; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján a ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ká nak fel ada ta.

202 A su gár zás okoz ta
ár tal mak

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. egyetlen testrészt érõ
sugárzás okozta enyhe 
ártalom

E E KLGS KLGS E K E A T66

2. egész testet érõ
sugárzás okozta enyhe 
ártalom

E E E E E KLGS E KLGS

3. egyetlen testrészt
vagy egész testet érõ
sugárzás okozta súlyos 
ártalom

E E E E E E E E
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a) Su gár be teg ség, a su gár zás ké sõi ha tá sa.

b) Rész le tes fi zi ká lis le let, le he tõ ség sze rint a ka pott su gár dó sis nagy sá ga, tel jes vér kép és vi ze let, re ti cu lo cy ta szám,
throm bo cy ta-szám, Se vas, TVK (is mé tel ten), mell kas rtg., a csont ve lõ bi op si ás vizs gá la ta. A su gár ár tal mat szen ve dett
bõr fe lü let ter mo grá fi ás és szcin tig rá fi ás vizs gá la ta a ma ra dan dó ká ro so dá sok fel mé ré sé re. A „mik ro nuk le usz” teszt al -
kal ma zá sa az el szen ve dett su gár égés dó zi sá nak be ha tá ro lá sá ra (OSSKI).

c) 202.1. al sza kasz sze rint mi nõ sí ten dõk a bõr su gár-to le ran ti á ját meg ha la dó rtg.-dó sis okoz ta ir re ver si bi lis sé rü lé sek 
(der ma ti tis, at rop hia és he ge se dés). Ugyan csak itt kell el bí rál ni a chro ni kus su gár ár ta lom (a ré geb bi rönt ge no ló gu sok tí -
pu sos fog lal ko zá si be teg sé ge) ese te it.

202.2. al sza kasz sze rint mi nõ sül nek a 200 R alatt su gár dó si sú, egész test-be su gár zás sé rült jei.

202.3. al sza kasz sze rint kell mi nõ sí te ni az acut ra di o ti os synd ro ma (IV. fá zis) túl élõ it, sú lyos ir re ver si bi lis ma rad -
vány tü ne tek ese tén.

d) K: 4, 11–13, 18–19; F: 1, 3, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a su gár ár ta lom a ka to nai szol gá lat tel je sí té se köz ben érte a 
sé rül tet.

203 Égés A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. enyhe KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS K KLGS KLGS T20–T35

2. kp. súlyos E E E E E KLGS E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Itt mi nõ sí ten dõk a kü lön bö zõ meg je lölt lo ca li sa ti o jú égé sek, a bel sõ szer vek égé se, a meg égett test fe lü let ki ter je -
dé se sze rint osz tá lyo zott égé sek, va la mint a fa gyá sok kö vet kez mé nyei.

b) Friss sé rü lé sek nél a ke ze lés so rán el vég zett ru tin vizs gá la tok, ré geb bi sé rü lé sek nél ki egé szí tõ rtg. vizs gá la tok a
func ti o ná lis ká ro so dás mér té ké nek el dön té sé re (moz gás kor lá to zott ság ízü le ti ere de té nek ki mu ta tá sa stb.). A ma ra dan dó
kö vet kez mé nyek fel mé ré sé re a meg égett bõr fe lü let ter mo grá fi ás, szcin tig rá fi ás vizs gá la ta.

c) Ezen sza kasz alatt a friss égé si sé rü lé sek gyógy ke ze lé se fo lya mán való mi nõ sí té se, va la mint az egy év nél nem ré -
geb bi égé si sé rü lé sek kö vet kez mé nyes ál la po ta ke rül jön mi nõ sí tés re. (Az égé si sé rü lés kö vet kez mé nyei, el sõ sor ban a
he ge se dé sek, je len le gi is me re te ink sze rint a sé rü lés tõl szá mí tott egy év alatt nye rik el vég le ges ál la po tu kat.) Az egy év -
nél ré geb bi égé si sé rü lé sek kö vet kez mé nye it az ál ta lá nos se bé szet, a plasz ti kai se bé szet és a tra u ma to ló gia vo nat ko zó
sza ka szai sze rint kell mi nõ sí te ni (pl. sé rü lé sek kö vet kez mé nyei, cson ko lás, tar tós he gek stb.).

A mi nõ sí tés el vég zé sé nél min den ro vat sze rint egy ön te tû en figye lembe kell ven ni a sé rü lés vár ha tó gyógy tar ta mát. Az 
I. fo kú nál mé lyebb égé si sé rü lé sek gyógy tar ta ma ál ta lá ban még ope ra tív ke ze lés ese tén is meg ha lad ja a 30 na pot, de el ér -
he ti a 90 na pot is.

Fon tos adat kell le gyen a sé rü lés mély sé ge, to váb bá ki ter je dé se, nem ke vés bé lo ca li sa ti ó ja. Ezen szem pon tok figye -
lembe véte lével hoz zá ve tõ le ge sen el dönt he tõ a vár ha tó gyógy tar tam, va la mint kö vet kez tet ni le het a sé rü lés kö vet kez té -
ben vár ha tó an ki ala ku ló ma ra dan dó kö vet kez mé nyek re. A ke ze lés mi nõ sé ge szin tén alap ve tõ en meg ha tá ro zó té nye zõ. A 
lo ca li sa ti ó tól füg gõ en (ru há zat vi sel he tõ sé ge, test tá jak kü lön bö zõ meg ter he lé se), a kis ki ter je dé sû mû tét tel ke zelt ese tek
is nyer het nek ide ig le ne sen al kal mat lan mi nõ sí tést. (Rész vas tag sá gú bõ rát ül te tés után a vég le ges ál la pot ki ala ku lá sa egy
év nél ko ráb ban nem vár ha tó.) Ide ig le ne sen al kal mat lan mi nõ sí tést igé nyel az A5 ro vat sze rint min den olyan eset, mely -
nek vár ha tó gyógy tar ta ma meg ha lad ja a 90 na pot. (Ht. és szer zõ dé ses ál lo mány ese té ben az egész ség ügyi sza bad ság
FÜV út ján való adá sát je len ti.)

Ope ra tív ke ze lés ese tén rész vas tag sá gú bõ rát ül te té sek, me lyek a 3–5 test fe lü let% nagy sá got meg ha lad ják, ill. az en nél 
ki sebb ki ter je dés ese tén ízü le tek fe lett, de rék tá jon (de rék szíj vi se lé se), a láb szá ron (ba kancs vi se lé se), a nya kon és az ar -
con való el he lyez ke dés ese tén szin tén ide ig le ne sen al kal mat lan mi nõ sí tést igé nyel nek. Ide tar toz nak még a fen ti lo ca li -
za ti ó jú, kon zer va tív ke ze lés so rán he ge se dés sel gyó gyult (vagy bõr at rop hi á val járó) ese tek is, ki ter je dé sü ket te kint ve
5% fe lett. Al kal mat lan mi nõ sí tést igé nyel min den égett sé rült, mely nek el sõd le ges ke ze lé se, ill. a kö vet kez mé nyek fel -
szá mo lá sa vár ha tó an hosszan tar tó mû té ti so ro za tot igé nyel, vagy olyan vég le ges kö vet kez mé nyek (he ge se dés, nagy fo -
kú fi zi kai le rom lás stb.) ala kul nak ki, me lyek a ka to nai szol gá lat el lá tá sát ki zár ják. Az égé si sé rü lé sek gyógy tar ta ma, ill.
a vég le ges nek mond ha tó ál la pot ki ala ku lá sa je len le gi is me re te ink sze rint fél év tõl 2 évig ter jed.
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203.1. eny he: min den I. fokú égé si sé rü lés, amely vár ha tó an nem szö võ dik func ti o na lis con sec ven ti á jú ma ra dan dó ká -
ro so dás sal, füg get le nül a ki ter je dés tõl. Min den fe lü le tes II. fokú sé rü lés (II/1) 10% alat ti ki ter je dés ben. Min den át me ne ti
mély sé gû és mély égés, mely 1%, ill. ez alat ti ki ter je dé sû és nem érint „ki tün te tett” test tá jat.

203.2. kp. sú lyos: min den égé si sé rü lés, mely nek vár ha tó an fél, egy éven be lül fel szá mol ha tó kö vet kez mé nyei van -
nak. Min den fe lü le tes II. fokú égé si sé rü lés 10% ki ter je dés fe lett. Min den át me ne ti mély sé gû (II/2) és mély égé si sé rü lés,
me lyek kö vet kez mé nyei fél, egy éven fe lül fel szá mol ha tók, nem érin te nek „ki tün te tett” test tá jat és nem ha lad ják meg a
II/2. mély ség ese tén a 10%-ot, III. fokú ese tén az 5%-ot.

203.3. sú lyos: min den a fen ti ek be be nem so rolt égé si sé rü lés.

d) K: 2–4, 6, 11, 14, 21; F: 1–2.

e) A szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha az égés szol gá la ti bal eset kö vet kez mé nye.

Mûtét elõtti vagy utáni állapot (204–208)

204 Sé rü lé ses ere de tû
lép ki ir tás utá ni ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

E E KLGS A KLGS KLGS E KLGS S36

a) Sta tus post sple nec to mi am.

b) We, throm bo cy ta-szám, tel jes vér kép és vi ze let, bel gyó gyá sza ti kon zí li um.

c) Bel gyó gyá sza ti ja vas lat alap ján el tá vo lí tott lép nél a meg íté lés az alap be teg ség nek meg fele lõen tör té nik. Hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 204/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 11–14, 17–19; F: 1–4, 6.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a bal ese ti jegy zõ könyv alap ján a ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ká nak fel ada ta.

205 Sé rü lé sek, mér ge zé sek,
to xi cus ár tal mak, kül sõ 
okok és mû té tek nem
vég le ges
utó kö vet kez mé nyei

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS K KLGS KLGS T90–T98

a) Itt mi nõ sí ten dõk a sé rü lé sek, mér ge zé sek, to xi cus ár tal mak, kül sõ okok kö vet kez té ben ki ala kult el vál to zá sok és
mû té tek nem vég le ges utó kö vet kez mé nyei.

b) Az egyes, fo lya mat ban levõ be teg sé gek kó ris mé zé se, ill. a fo lya mat sú lyos sá gá nak meg íté lé se más-más vizs gá la -
to kat kí ván, eze ket az egyes be teg sé gek nél tár gyal juk. Bár mely be teg ség ten den ti á já nak fel mé ré se azon ban is mé telt
vizs gá la to kat kí ván. Hely re ál lí tó mû tét (szö vet át ül te tés) ese tén sze re pel jen a le írás ban a moz gás szer vi mû kö dés csök ke -
nés (ér zék csök ke nés), amely a szol gá lat el lá tá sát és a mun ka vég zést gá tol ja, bal eset ve szé lyes és az is, hogy elõ re lát ha tó
gyógy tar ta ma a 90 na pot meg ha lad ja-e. Csont tö rés ese tén a FÜV táb lá zat ban sze re pel nie kell a rtg. kép lé nye gi le írá sá -
nak, a vár ha tó gyógy tar tam nak és a func ti o ná lis hely re ál lí tás vár ha tó prog no si sá nak.

c) Ha a be teg ség gyógy tar ta ma meg ha lad ja a 3 hó na pot, a 205/A3 és A5 ro vat sze rint szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo -
mány ba vé tel ese tén „I” mi nõ sí tés hoz ha tó. A ha lasz tás cél ja a tel jes kli ni kai gyó gyu lás, ill. a meg fe le lõ erõ be li ál la pot és 
tel je sí tõ ké pes ség el éré sé nek biz to sí tá sa. Tö ré sek, fi ca mok gyó gyu lá sa és a ma rad vány tü ne tek vég le ges ki ala ku lá sa ál ta -
lá ban 1 év alatt szo kott be kö vet kez ni. Fis su rák, el moz du lás nél kü li egy sze rû tö ré sek ál ta lá ban 6 hó nap után gyó gyult nak
te kint he tõk. Szö võd mé nyes tö ré sek és fi ca mok vég le ges ál la po tu kat 2 év után ér he tik el.

Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ak 205/A4, A6 ro vat sze rin ti mi nõ sí té sé nél FÜV dön tés sel tar tós eü. sza bad ság
biz to sí tá sá ra van le he tõ ség.

d) Az itt mi nõ sí ten dõ el vál to zá sok so ka sá ga  miatt a jegy zé ken sze rep lõ kor lá to zá sok bár me lyi ke al kal maz ha tó.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa és a bal ese ti jegy zõ könyv ben való rög zí té se a ka to nai szer -
ve zet pa rancs no ká nak fel ada ta.
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206 Transp lan ta ti ó val vagy
egyéb mó don pó tolt
szerv vagy szö vet, ha
a func ti o za var

A2

A3 A4 A5 A6 BNO
a b c d

1. enyhe E E KLGS A KLGS K E KLGS T82–T86

2. kp. súlyos E E E E E K E E

3. súlyos E E E E E E E E

a) Ez a sza kasz a ho mo lóg (em be ri) vagy he te ro lóg (ál la ti) transp lan ta tió szer vi ál la po tát, to váb bá a mes ter sé ges és
me cha ni kus esz kö zök kel, va la mint prot he sis sel pó tolt szer vi ál la po tot fog lal ja ma gá ba.

b) A transp lan tált szerv func ti o za var mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra irá nyu ló vizs gá la tok.

c) A mi nõ sí tést a transp lan ta tio utá ni im mun vá lasz erõs sé ge, he ves sé ge és a pó tolt szerv func ti o za var mér té ke ha tá -
roz za meg.

206.1/A5 ro vat sze rin ti „K” mi nõ sí tés csak a si ke res sza ru hár tya, csont vagy más szö vet transp lan ta ti ó ja ese tén al kal -
maz ha tó. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 206.1/A3 „E”.

d) K: 2–4, 6, 10–12, 14, 21; F: 1–2, 4.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a transp lan ta tió a szol gá la ti bal eset kö vet kez té ben el vesz -
tett szerv vagy szö vet pót lá sá ra tör tént.

207 Mes ter sé ges test nyí lás
ál la po ta

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. a functio teljes
helyreállítása esetén

E E KLGS A KLGS K E KLGS T98.3

2. a functio részleges
helyreállítása esetén

E E E E E E E E

a) Tra che os to mia, gast ros to mia, ile os to mia, co los to mia, a gyo mor-bél rend szer egyéb mes ter sé ges nyí lá sa, cys tos to -
mia, a húgy szer vek egyéb mes ter sé ges nyí lá sa.

b) Mû té ti le írás, rec tá lis di gi tá lis vizs gá lat, res tos co pia, ir ri gos co pia.

c) A 207.1/A3, A4, A6 ro va tok sze rin ti mi nõ sí tés nél a func tio hely re ál lí tá sán túl csak az alap be teg ség jel le gé nek és a
szol gá la ti vi szo nyok nak együt tes mér le ge lé se után hoz ha tó „K” mi nõ sí tés. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel
ese tén 207.1/A3 „E”.

d) K: 3–4, 11–12, 14, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el is mer he tõ, ha a mes ter sé ges test nyí lás ál la po ta szol gá la ti bal eset kö vet -
kez té ben jött lét re.

208 A plasz ti kai se bé sze ti
mû té tek elõt ti és utá ni
ál la pot

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. véglegesen kialakult
állapot elfogadható
külsõ esetén, enyhe
maradandó
elváltozással

KLGS KLGS KLGS A KLGS K KLGS KLGS T88

2. nem véglegesen
kialakult állapot

E E E E E K E E

3. véglegesen kialakult
állapot elfogadhatatlan 
külsõ esetén, súlyos
maradandó
elváltozással

E E E E E E E E
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a) Se bé sze ti mû tét át ül te tés vég zé sé vel, imp lan tá tum ként ter mé sze tes vagy mes ter sé ges szö ve tek hasz ná la tá val.
Nem az egész sé gi ál la pot hely re ál lí tá sát cél zó koz me ti kai mû té tek. A plasz ti kai se bé szet igény be vé te lét is ma gá ba fog -
laló utó ke ze lés.

b) Anam ne sis és a fi zi ká lis vizs gá lat ered mé nyé nek röz gí té se. Mû té ti le írás.

c) 208.1. sze rint mi nõ sí ten dõ: arc mû té tek utá ni ál la pot, ha a ke let ke zett he ge se dés egyen ru ha vi se lé sé vel nem össze -
egyez tet he tet len, nem okoz be széd-, il let ve táp lál ko zá si za vart. A kü lön bö zõ test tá ja kon vég zett sza bad és le be nyes bõr -
átültetések utá ni ál la pot kis fo kú ér zés za var ral, mér sé kelt mû kö dés za var ral, amennyi ben a ha di ru há zat vi se lé sét nem
aka dá lyoz za (tör zsön, com bo kon, fel ka ron stb). Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel es etén a mi nõ sí tés 208.1/A3
és A5 „I” is le het.

208.2. sze rint mi nõ sí ten dõ azon plasz ti kai be avat ko zá sok utá ni ál la pot, ami kor a gyógy tar tam a 90 na pot meg ha lad ja,
de a tel jes gyó gyu lás 1 éven be lül vár ha tó és a gyó gyu lás mér té két még nem le het meg ítél ni. Ki ter jedt mû tét utá ni he ge -
se dé sek.

208.3. sze rint mi nõ sí ten dõ: az arc erõ sen tor zí tó he ge se dé se, mely az egyen ru ha vi se lé sé vel össze egyez tet he tet len,
be széd- és táp lál ko zá si za var ral. Bõ rát ül te té sek utá ni ál la pot, a láb fe jen, láb szá ron, al ka ron, ké zen, amennyi ben a ha di -
ru há zat, fel sze re lés vi se lé sét ki zár ja, ill. ki fe ké lye se dést, ál la pot rom lást okoz hat. Nagy ki ter je dé sû mû té ti heg, nem ja -
vít ha tó he ge se dé sek.

d) K: 2–4, 6, 11, 21; F: 1–2.

e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés meg ál la pí tá sa a mû té tet elõ idé zõ be teg ség vagy sé rü lés ér té ke lé se alap ján
tör té nik.

209 Kór oko zó-ürí tõ és
-hor do zó ál la po tok

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

1. tartós ürítõk megfelelõ 
járványügyi
intézkedések esetén

E E E E KLGS K E KLGS Z22

2. kórokozó-hordozók E E E E E K E E

a) Typhus ab do mi ná lis, pa ratyp hus, sal mo nel lo sis gas to en te ri ti ca, ba cil la ris dy sen te ria (Shi gel la cso port), amo e bás
dy sen te ria (en ta mo e ba hys toly ti ca).

b) Szék let és vi ze let bac te ri o ló gi ai vizs gá la ta ha von ta, Wi dal-pró ba, du o de num-nedv bact. te nyész té se. Kró ni kus se -
bek, py o der mák ese tén MRSA és a Co a gu la se ne ga tiv stap hy lo coc cus ürí tõ ál la po tok vizs gá la ta a bõr rõl, orr nyí lás ból, a
hón al ji és a ge ni to fe mo rá lis re gi ók ból vett min ták ban.

c) A kór oko zó-ürí tõ ál la po tok kli ni ka i lag gyó gyult ese te i nél a gyó gyu lás után azon nal te le fo non, vagy a zá ró je len tés
meg kül dé sé vel tá jé koz tat ni kell az MH EVI-t, az ürí tõt pe dig az osz tály ve ze tõ fõ or vos és a csa pat or vos vi lá go sít ja fel a
meg fe le lõ jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl. Ha a chro ni cus ürí tést nem si ke rült meg szün tet ni, kb. 3 hó na pos pró bál ko zás
után az ürí tõ sze mélyt kór oko zó gaz dá vá kell mi nõ sí te ni. Hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mány ba vé tel ese tén 209.1/A3
„E”.

d) 4. Élel mi sze rek, ita lok, egyéb él ve ze ti cik kek ke ze lé sé re, ivó víz adó be ren de zé sek ben, kór há zi osz tá lyo kon való
fog lal ko zás ra az ürí tõ nem al kal mas.

e) Amennyi ben a kór oko zó-ürí tõ vagy -hor do zó ál la pot a ka to nai szol gá lat alatt a ka to nai kol lek tí vá ban le zaj lott jár -
vány so rán szer zett be teg ség után ala kult, úgy egy ér tel mû en a ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ nek mi nõ sít he tõ.

210 Rit ka meg be te ge dé sek 
(tü net cso por tok),
va la mint a je len
uta sí tás ro va ta i ba be
nem so rol ha tó
be teg sé gek

A2
A3 A4 A5 A6 BNO

a b c d

KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS KLGS –

2572 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám



a) Rit ka meg be te ge dé sen olyan kór for mák ér ten dõk, ame lyek elõ for du lá si gya ko ri sá ga 1:10 000-nél ki sebb a la kos -
ság ra szá mít va, de jel le gük nél fog va az eü. al kal mas sá got be fo lyá sol ják.

b) Mi nõ sí tés csak kór há zi osz tá lyon vég zett vizs gá la tok alap ján le het sé ges és függ az adott be teg ség prog no zi sá tól és
a be teg ség okoz ta ak tu á lis funk ció ká ro so dás tól. (En nek meg tör tén tét a kór lap ban és a FÜV táb lá za ton fel kell tün tet ni.)
Dön tést csak a má sod fo kú FÜV Bi zott ság hoz hat. A bi zott ság tag ja it elõ ze tesen in for mál ni kell.

c) Ha van olyan sza kasz az uta sí tás ban, amely kór ta ni lag vagy func ti o ná li san kö zel áll az adott be teg ség hez, az ott
meg ha tá ro zott el vek is irány adók le het nek. Mi vel a rit ka kór ké pek di ag nó si sa sok szor el hú zó dik, nem tel je sen tisz tá zott
eset ben is mi nõ sít he tünk, ha va la mely szerv je len le gi vagy nagy va ló szí nû ség gel prog nosz ti zál ha tó func ti o ká ro so dá sa
in do kol ja a mi nõ sí tést. „E” mi nõ sí tést azon ban csak már be kö vet ke zett ir re ver si bi lis szerv ká ro so dás ese tén ad junk.
Egyéb ként egyé ni el bí rá lás alap ján „I” vagy – fõ leg tisz tek ese té ben – „K” mi nõ sí tés ad ha tó a szük sé ges nek tar tott kor lá -
to zá sok kal, a rend sze res cont roll szük sé ges sé gé nek meg je lö lé sé vel.

d) Az itt mi nõ sí ten dõ el vál to zá sok so ka sá ga  miatt a jegy zé ken sze rep lõ kor lá to zá sok bár me lyi ke al kal maz ha tó.
e) A ka to nai kö tel mek kel való össze füg gés el bí rá lá sá nál el sõ sor ban a meg be te ge dés aet hi o ló gi á ját kell figye lembe

ven ni.

2. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

Egyes kiemelt egészségi alkalmassági követelmények

I. Fejezet

A HARCKOCSI KEZELÕSZEMÉLYZET EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGA

A) A kezelõszemélyzet kiválasztása

(1) A harc ko csi ke ze lõ sze mély zet tag ja ként az a ka to na al kal mas, aki ka to nai szol gá lat ra al kal mas (A3 ro vat sze rin ti
„A” mi nõ sí tés) és a (2) be kez dés sze rin ti ki emelt követelményeknek is megfelel.

(2) Ki emelt tes ti és ér zék szer vi kö ve tel mé nyek:
a) 170 cen ti mé tert meg nem ha la dó test ma gas ság,
b) a leg ki sebb lá tó éles ség a két sze men együtt 1,6 (0,8–0,8) – ja ví tás +/–3.0 Di opt ri á ig le het sé ges –, idõ sza kos vizs -

gá lat nál 1,2 (1,0–0,2) – ja ví tás +/–6.0 Di opt ri á ig lehetséges –,
c) nor má lis szín ér zé ke lés (de u ter ano má lia meg en ged he tõ),
d) szû rõ au dio met ri á val meg ál la pí tott ép hallás.

(3) A harc ko csi sze mély zet ki vá lasz tá sát, al kal mas sá gá nak el bí rá lá sát az állományille té kes pa rancs nok megkeresé -
sére – elõ ze tes idõ pont egyez te tés után – az MH EVI végzi.

B) A harckocsival történõ vízalatti átkelés kiképzésre való egészségi alkalmasság követelményei

(1) Az A) pont sze rin ti ki emelt al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ken fe lül a harc ko csi val tör té nõ víz alat ti át ke lés re olyan ka -
to na al kal mas, aki a víz alat ti át ke lés hez szük sé ges ki emelt egész sé gi követelményeknek is megfelel.

(2) A víz alat ti át ke lés ki emelt egész sé gi kö ve tel mé nyei:
 a) a lég zõ- és a szív-ér rend szer ki fo gás ta lan ál la po ta, nor má lis vérnyomás;

El len ja val la tok:
aa) a tüdõ 3000 köb cen ti mé ter alat ti vi tál ka pa ci tá sa,
ab) a mell kas ki té ré se be lég zés kor ki sebb 4 cm-nél,
ac) a vér nyo más is mé telt el len õr zé sek so rán ma ga sabb 140/85 Hgmm-nél, vagy ala cso nyabb 95/50 Hgmm-nél;
ad) ha a lég zõ ké szü lék ben szá ra zon vég zett gya kor la ti fog lal ko zás, il let ve a harc ko csi val tör té nõ víz alat ti át ke lés 

gya kor lá sa elõt ti egész sé gi al kal mas sá gi el len õr zé sen a sys to lés vér nyo más 150 Hgmm-nél ma ga sabb, vagy
nyu gal mi ál la pot ban mért pul zus szám 90/min-nél sza po rább, a fel adat vég re haj tá sa nem en ge dé lyez he tõ;

 b) az Eus tach-kürt ki elé gí tõ át jár ha tó sá ga;
El len ja val lat:
ba) a fül ba ro funk ci ó já nak olyan erõs és ál lan dó za va ra, amely nek ered mé nye ként a nyo más emel ke dé se kor fáj -

da lom je lent ke zik a fül ben;
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 c) ép kö zép fül és fel sõ lég utak;
El len ja val la tok:
ca) gennyes kö zép fül gyul la dás,
cb) a dob hár tya per fo rá ció (dob hár tya heg a fül ki elé gí tõ ba ro funk ci ó ja ese tén nem ké pez el len ja val la tot);

 d) a szem és já ru lé kos kép le te i nek ép sé ge;
El len ja val la tok:
da) a szem hé jak és a kö tõ hár tya, va la mint a könny utak idült meg be te ge dé sei,
db) a szín ér zé ke lés ano má li ái.

C) A harckocsival történõ vízalatti átkelés kiképzésre való egészségi alkalmasság elbírálása

(1) A sze mé lyi ál lo mány al kal mas sá gát az MH EVI erre ki je lölt szak or vo si bi zott sá ga (bel gyó gyász, ideg gyó gyász,
fül-orr-gé gész) bí rál ja el a gya kor la ti fog lal ko zás meg kez dé se elõtt két hét tel az MH EVI szak ren de lõ jé ben. A vizs gá lat -
hoz szük ség ese tén más szak or vos is igény be ve he tõ. A bizottság elnöke a belgyógyász szakorvos.

(2) Az ál lo mányt ki kép zé si idõ sza kon ként – a pa rancs nok ál tal ter ve zett és az MH EVI-vel egyez te tett idõ pont ban –
is mé tel ten meg kell vizsgálni.

(3) A szak or vo sok az is mé telt vizs gá lat nál ugyan azo kat a kö ve tel mé nye ket ve szik figye lembe, mint a ki vá lasz tás al -
kal má val. A „Víz alat ti át ke lés re bo csát ha tó” mi nõ sí tést az egész ség ügyi könyv be be kell je gyez ni. A be jegy zést a bi zott -
ság el nö ke írja alá és személyi orvosi bélyegzõjével látja el.

II. Fejezet

A LÉGIMOZGÉKONYSÁGÚ KATONAI SZERVEZET ÁLLOMÁNYÁBA JELENTKEZÕ,
ILLETVE BEOSZTOTT KATONA EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGA

D) A légimozgékonyságú katonai szervezet

(1) A lé gi moz gé kony sá gú ka to nai szer ve ze tek (a továb biak ban: LMKSZ) ál lo má nyá ba:
a) az ej tõ er nyõs ug rást vég zõ,
b) az ala cso nyan szál ló vagy le be gõ he li kop ter bõl ej tõ er nyõ nél kül ki ug ró, valamint
c) a légi úton szál lí tott, de ej tõ er nyõs ug rást, va la mint ej tõ er nyõ nél kü li ki ug rást nem vég zõ ka to na tartozik.

(2) Az (1) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti be osz tás ba je lent ke zõ ese té ben az egész sé gi al kal mas ság meg ál la pí tá sa az
ál ta lá nos kö ve tel mé nyek (a ren de let 18–20.  §-ai) sze rint az MH EVI-ben történik.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja alá tar to zó be osz tás ba je lent ke zõ, il let ve be osz tott ka to na ese té ben kö ve tel mény a ka to -
nai szol gá lat ra való egész sé gi al kal mas ság (az A3 ro vat sze rin ti „A” mi nõ sí tés) és az E) pont szerinti kiemelt
alkalmasság.

E) A kiemelt alkalmasság elbírálása

(1) A D) (1) be kez dés a) pont ja alá tar to zó ka to na A3 ro vat sze rin ti és spe ci á lis egész sé gi al kal mas sá gát elsõ fo kon az
ál lo mány ba vé tel, be osz tás ba he lye zés elõtt, va la mint a tény le ges szol gá la ta so rán – éven ként – az MH KRK el sõ fo kú
ROB ál la pít ja meg. Az el sõ fo kú ROB mi nõ sí té se el len a köz lés tõl szá mí tott 15 na pon be lül a je lent ke zõ, il let ve a ka to na
fel leb be zés sel élhet a másodfokú ROB-hoz, amelynek döntése jogerõs.

(2) A vizs gá lat ered mé nye ként a ka to na al kal mas sá gát „Ej tõ er nyõs ug rás ra al kal mas, a ki pró bá ló és kí sér le ti ug rá sok
ki vé te lé vel”, il let ve „Ej tõ er nyõs ug rás ra al kal mat lan” minõsítéssel kell megállapítani.

(3) Ha a fel ada tok kö ré ben a 4500 mé ter fe let ti ug rás is sze re pel az MH KRK-ban ba ro kam ra vizs gá la tot is kell vé gez -
ni. En nek ered mé nyé tõl füg gõ en „Ma gas sá gi ug rás ra al kal mas”, vagy „Ma gas sá gi ug rás ra al kal mat lan” minõsítést kell
megállapítani.

(4) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti mi nõ sí tést a vizs gá la ti la pon és a ka to na egész ség ügyi köny vé be is be kell je gyez ni.
A be jegy zést alá írá sá val és bé lyeg zõ le nyo ma tá val az MH KRK el sõ fo kú ROB – fel leb be zés ese tén a má sod fo kú ROB –
el nö ke lát ja el.
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(5) A ki kép zé si idõ szak ban a ka to nai szer ve zet or vo sa – az állományille té kes pa rancs nok ál tal jó vá ha gyott terv sze -
rint – ne gyed éven te idõ sza kos el len õr zõ vizs gá la tot vé gez.

(6) Az idõ sza kos vizs gá lat alap ján a csa pat or vos be jegy zi a ka to na egész ség ügyi könyvébe:
a) az egész sé gi ál la pot tal kap cso la tos pa na szo kat, il let ve a pa nasz men tes sé get,
b) a vizs gá la tok kö zöt ti idõ szak ban tör tént egész sé gi ál la pot vál to zá so kat és azok lefolyását,
c) az ej tõ er nyõs ug rá sok okoz ta ter he lés sel szem be ni tû rõ ké pes sé get,
d) a vizs gá la tok össze sí tett ered mé nyét.

(7) A vizs gá lat ered mé nyét a csa pat or vos a kö vet ke zõk sze rint minõsíti:
a) ,,Egész sé ges, ej tõ er nyõs ug rás ra al kal mas”,
b) ,,Egész sé gi ál la po ta meg vál to zott, ej tõ er nyõs ug rás ra ide ig le ne sen alkalmatlan”.

(8) A csa pat or vos ide ig le nes al kal mat lan ság meg ál la pí tá sa ese tén a kór ál la pot ter mé sze té tõl, sú lyos sá gá tól füg gõ en a
ka to nát ke ze lés ben ré sze sí ti, il let ve szakorvosi ellátásáról intézkedik.

(9) A csa pat or vos al kal mat lan mi nõ sí tést nem ál la pít hat meg. Ha meg íté lé se sze rint a ka to na alkalmatlan:
a) a fegy ver ne mi al kal mas ság fe lül vizs gá la tát kez de mé nye zi a ha tás kör rel ren del ke zõ bi zott ság nál (MH KRK

elsõfokú ROB), vagy
b) ha a ka to nai szol gá lat ra való al kal mas sá got is el kell bí rál ni az ille té kes el sõ fo kú FÜV Bi zott ság el já rá sát

kezdeményezi.

(10) Az al kal mas mi nõ sí tés egy évig ér vé nyes. Ha a mi nõ sí tés és a szol gá lat meg kez dé se kö zött több mint egy év te lik
el, a vizs gá la tot meg kell ismételni.

(11) A vizs gá lat ada ta it és a mi nõ sí tést tar tal ma zó egész ség ügyi vizs gá la ti la pot az MH KRK el sõ fo kú ROB két pél -
dány ban ké szí ti el. Az 1. szá mú pél dányt a vizs gá la tot kérõ ka to nai szer ve zet or vo sá nak meg kül di, a 2. szá mú pél dányt
az MH KRK elsõfokú ROB 30 évig megõrzi.

III. Fejezet

A BÚVÁROK EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGA

F) A búvárok alkalmassága

(1) Bú vár be osz tást csak az „Egész sé gi leg al kal mas” (az A3 ro vat sze rin ti „A” mi nõ sí té sû) és úsz ni tudó ka to na lát hat el.

(2) A bú vár je löl tet elõ ze tesen a csa pat or vos vizs gál ja meg, majd szak or vo si, pszi cho ló gi ai, il let ve ba ro kam ra és lég -
zés funk ci ós vizs gá lat ra és mi nõ sí tés re az MH KRK-ba utalja be.

(3) A bú vár fel ada tok el lá tá sá ra való al kal mas sá got az MH KRK el sõ fo kú ROB bí rál ja el. Az al kal mas sá got a kö vet -
ke zõk szerint minõsíti:

a) ,,Bú vár fel ada tok el lá tá sá ra al kal mas”,
b) ,,Bú vár fel ada tok el lá tá sá ra je len leg al kal mat lan”,
c) ,,Bú vár fel ada tok el lá tá sá ra al kal mat lan”.

(4) Az „al kal mas” mi nõ sí tés egy évig ér vé nyes. „Je len leg al kal mat lan” mi nõ sí tés adá sa ak kor in do kolt, ha az al kal -
mat lan sá got oko zó be teg ség, kór ál la pot nem ma ra dan dó és így a gyó gyu lás be kö vet kez te után a ka to na bú vár fel ada tok
el lá tá sá ra al kal mas sá vál hat. Az „al kal mat lan” mi nõ sí tés el len a ka to na 15 na pon belül az MH KRK másodfokú
ROB-hoz fellebbezéssel élhet.

(5) A ki emelt egész sé gi kö ve tel mé nyek a kö vet ke zõk:
a) 0,6 lá tó éles ség mind két sze men, ja ví tás nél kül,
b) au dio met ri ás vizs gá lat tal meg ál la pí tott ép hal lás, tel je sen ép hal ló já ra tok, Eus tach-kürt átjárhatósága.

(6) El len ja val la tok:
a) sys to lés vér nyo más 100 Hgmm alatt és 150 Hgmm fe lett, pul zus 100/min fe lett nyu ga lom ban,
b) tü dõ gü mõ kór inak tív szak ban is,
c) vissz ér be teg ség cso mó kép zés sel vagy anél kül,
d) sér vek, hasi mû té tek utá ni ál la po tok,
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e) idült bõr be teg sé gek, ki ter jedt bõr gom bá so dás, tor zí tó he gek a bõr fe lü le ten,
f) ves ti bu lá ris in ge rek irán ti ki fe je zett és tar tós ér zé keny ség,
g) ko po nya mû tét utá ni ál la pot,
h) idült, gennyes kö zép fül gyul la dás,
i) a lympha de no id szö ve tek és az orr kagy ló nyál ka hár tyá já nak az orr lég zést za va ró hy pert rop hi á ja,
j) ki úju lás ra haj la mos hom lok- és arc üreg gyul la dás,
k) a szem hé jak, a kö tõ hár tya és a könny utak idült meg be te ge dé sei,
l) a nagy fo kú lúd tal pas ság.

(7) Az al kal mat lan mi nõ sí té sû ka to nát bú vár ki kép zés re, il le tõ leg bú vár fel adat el lá tá sá ra beosztani nem lehet.

G) A merülés elõtti orvosi vizsgálat

(1) A me rü lés elõtt a csa pat or vos meg vizs gál ja a bú vár egész sé gi ál la po tát. A vizs gá lat meg ál la pí tá sa it az egész ség -
ügyi könyvbe bejegyzi.

(2) A vizs gá lat alap ján a csa pat or vos az egész ség ügyi könyv be be jegy zi:
a) az egész sé gi ál la pot tal kap cso la tos pa na szo kat, il let ve a pa nasz men tes sé get,
b) a vizs gá la tok kö zöt ti idõ szak ban tör tént egész sé gi ál la pot vál to zá so kat és azok lefolyását,
c) a me rü lés sel kap cso la tos tû rõ ké pes sé get,
d) vizs gá la tok össze sí tett ered mé nyét.

(3) A vizs gá lat ered mé nyét a csa pat or vos a kö vet ke zõk sze rint minõsíti:
a) ,,Egész sé ges, me rü lés re al kal mas”;
b) ,,Egész sé gi ál la po ta meg vál to zott, me rü lés re ide ig le ne sen alkalmatlan”.

(4) Ide ig le nes al kal mat lan ság meg ál la pí tá sa ese tén a kór ál la pot ter mé sze té tõl, sú lyos sá gá tól füg gõ en a ka to nát ke ze -
lés ben ré sze sí ti, il let ve szakorvosi ellátására intézkedik.

(5) A csa pat or vos al kal mat lan mi nõ sí tést nem ál la pít hat meg. Ha meg íté lé se sze rint a ka to na alkalmatlan:
a) a ki emelt al kal mas ság fe lül vizs gá la tát kez de mé nye zi, a ha tás kör rel ren del ke zõ bi zott ság nál (KRK elsõ fokú

ROB), illetve
b) ha a ka to nai szol gá lat ra való al kal mas sá got is el kell bí rál ni, az ille té kes el sõ fo kú FÜV Bi zott ság el já rá sát

kezdeményezi.

IV. Fejezet

A TÛZSZERÉSZ ÉS AZ AKNAKUTATÓ KATONA KIEMELT ALKALMASSÁGA

H) A kiemelt alkalmasság elbírálása

(1) A tûz sze rész és az ak na ku ta tó be osz tá sú ka to na fegy ver ne mi (be osz tá si) al kal mas sá gi vizs gá la tát és mi nõ sí té sét az 
MH EVI végzi.

(2) Tûz sze rész és ak na ku ta tó be osz tás ban alap kö ve tel mény az A3 ro vat sze rin ti „A” minõsítés.

(3) A be osz tás ba he lye zés elõt ti ki emelt mi nõ sí tés kö ve tel mé nyei:
a) az ideg rend szer ki fo gás ta lan ál la po ta,
b) ki fo gás ta lan lá tás és szín lá tás,
c) au dio met ri á val iga zolt ép hal lás,
d) a kéz uj ja i nak tel jes ép sé ge.

(4) A be osz tás ba he lye zést meg elõ zõ al kal mas sá gi mi nõ sí tés el len ja val la tai:
a) a pszi chés funk ci ók bár mi lyen ere de tû ká ro so dá sa,
b) gyógy szer-, al ko hol füg gõ ség, va la mint po zi tív drog szû ré si eredmény,
c) moz gás ko or di ná ci ós za var, vég tag tremor,
d) lá tó éles ség csök ke nés, a szín lá tás za va ra,
e) hal lás csök ke nés.
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I) Az idõszakos alkalmassági vizsgálat

(1) Az idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá lat ter ve zett és so ron kí vü li le het:

a) a ter ve zett idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la tot két éven te kell el vé gez ni,

b) a tûz sze rész és ak na ku ta tó egész sé gi ál la po tá ban be kö vet ke zett vál to zás ese tén ké ré sé re, il let ve az állományille té -
kes pa rancs nok vagy a csa pat or vos kez de mé nye zé sé re a vizs gá la tot so ron kí vül kell el vé gez ni.

(2) Az idõ sza kos al kal mas sá gi mi nõ sí tés kö ve tel mé nyei:

a) a lá tó éles ség kor rek ci ó ja olyan mér té kû le het, hogy a kö ze li lá tás Csa po di 4-nek fe lel jen meg,

b) ki fo gás ta lan szín lá tás,

c) élet ta ni hal lás mind két fü lön. Mér sé kelt, 30 de ci belt meg nem ha la dó be széd hal lás csök ke nés, il le tõ leg 60 de ci belt
meg nem ha la dó csök kent hal lás a ma gas frek ven cia tar to mány ban meg en ged he tõ.

(3) A be osz tás el lá tá sá nak el len ja val la tai:

a) ak tu á li san ki ala kult és vár ha tó an tar tós vagy prog re di á ló pszi chés funk ció ká ro so dás,

b) a lá tás éles ség el ér he tõ op ti má lis kor rek ci ó ja sem te szi le he tõ vé a tár gyak egy mm-es rész le te i nek meg bíz ha tó ér zé -
ke lé sét,

c) 30 de ci belt meg ha la dó hal lás csök ke nés a be széd zó ná ban,

d) a vég ta gok vagy a kéz uj jak funk ció ká ro so dá sát ered mé nye zõ bár mi lyen ere de tû kór ál la pot.

V. Fejezet

RADIOAKTÍV ANYAGOKKAL, IONIZÁLÓ SUGÁRFORRÁSOKKAL
ÉS RAKÉTA-ÜZEMANYAGGAL DOLGOZÓ KATONA EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGA

J) A speciális alkalmassági vizsgálatok

(1) Az al kal mas ság el bí rá lá sá hoz bel gyó gyá sza ti, ideg gyó gyá sza ti, bõr gyó gyá sza ti, sze mé sze ti, gé gé sze ti, se bé sze ti
és fog or vo si szak vizs gá la tok szük sé ge sek. Nõk ese tén nõ gyó gyá sza ti vizs gá lat is kö te le zõ. A szak or vo si vizs gá la to kat
az MH EVI szak or vo sai és to xi ko ló gi ai osz tá lya vég zi. Az MH EVI al kal mas sá gi vizs gá la to kért fe le lõs igaz ga tó já nak
meg ke re sé sé re egyes szak vizs gá la to kat (bõr gyó gyá szat, ha e ma to lo gia) az MH Köz pon ti Hon véd kór ház szak mai ha tás -
kör rel ren del ke zõ osz tá lyai vég zik. A ki vizs gá lás után a ka to nát az MH EVI Eü PAB minõsíti.

(2) Ha a ka to na egész sé gi ál la po tá ban rom lás ta pasz tal ha tó a csa pat or vos so ron kí vül meg fe le lõ szak or vo si ki vizs gá -
lás ra in téz ke dik. A ki vizs gá lás ered mé nyé tõl füg gõ en ke rül het sor a spe ci á lis al kal mas ság nak az (1) be kez dés sze rin ti el -
bí rá lá sá ra.

(3) A szak or vo si ki vizs gá lás so rán, il let ve az al kal mas ság mi nõ sí té se kor figye lembe kell ven ni a vég zen dõ mun ka jel -
le gét, a mun ka vé del mi és a köz egész ség ügyi elõ írásokat, az át vé szelt fer tõ zé se ket és mér ge zé se ket, sé rü lé se ket és a pszi -
chés tra u má kat. A ra dio ak tív anya gok kal dol go zó ka to ná nál ér té kel ni kell az io ni zá ló su gár for rás jel lem zõ it, az egyé ni
do zi mé te res és ra dio mé te res vizs gá lat ada ta it, va la mint azt a ma xi má lis su gár dó zist és a be su gár zá si össz mennyi sé get,
amely a mun ka meg kez dé se óta a szer ve ze tet érte. Eze ket az ada to kat az egész ség ügyi könyv be be kell jegyezni.

K) Az idõszakos ellenõrzõ vizsgálatok

(1) Az MH EVI szak mai ha tás kör rel ren del ke zõ osz tá lya éven te, il let ve a kü lön ren del ke zés ben meg ha tá ro zott idõ ben
idõ sza kos el len õr zõ vizs gá la to kat vé gez. Nyil ván tar tás ba ve szi és ne gyed éven ként el len õr zi azo kat, aki ket a meg en ge -
dett nél erõ sebb kül sõ be su gár zás ért, to váb bá azo kat, akik nek a szer ve ze té be ra dio ak tív anya gok ke rül tek be, ab ban az
eset ben is, ha en nek kli ni kai tü ne tei nem ész lel he tõk.
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(2) Az idõ sza kos el len õr zõ vizs gá lat ered mé nyét az egész ség ügyi könyv be a kö vet ke zõk sze rint kell be je gyez ni:
a) kór is me,
b) ra dio ak tív anya gok kal, io ni zá ló su gár for rá sok kal, kü lön le ges lé te sít mé nyek kel, ra ké ta-üzem anyag gal vagy nagy -

frekvenciájú ge ne rá to rok kal kap cso la tos be osz tá sok ba való al kal mas ság,
c) szük ség ese tén az in do kolt gyógy ke ze lés.

(3) Ha a su gár ha tás kli ni kai tü ne te it ki mu tat ták, ha von ta egy szer bel gyó gyá sza ti, ideg gyó gyá sza ti és sze mé sze ti
 vizsgálatot kell vé gez ni. A vizs gá lat nál el len õriz ni kell a pe ri fé ri ás vér ké pet, nõk nél nõ gyó gyá sza ti vizs gá la tot is kell
 végezni.

(4) Ha a su gár ár ta lom gya nú ja fel me rül a ka to nát az adott mun ka kör bõl ki kell von ni és tel jes körû kli ni kai ki vizs gá lá -
sá ra kell in téz ked ni. Ha a gya nú be iga zo ló dik az adott be osz tás ra al kal mat lan nak kell mi nõ sí te ni és más – az egész sé gi
ál la po tá nak meg fe le lõ – be osz tás ba he lye zé sét kell ja va sol ni.

VI. Fejezet

AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉNEK ELVEI A SZÍNLÁTÁS ZAVARAINÁL

(1) A szín lá tás za va ra ön ma gá ban ka to nai szol gá lat ra való al kal mat lan sá got nem je lent, de egyes be osz tá sok ban be -
osz tá si kor lá to zás alkalmazását indokolhatja.

(2) Ki fo gás ta lan szín ér zé ke lés kö ve tel mény
a) min den olyan be osz tás ban, amely nek el lá tá sá nál:
aa) szí nes je le ket,
ab) ké szü lé ke ken, mû sze re ken szí nes kap cso lá si je le ket és ve ze té ke ket,
ac) ra ké ta ér te sí tõ (ri asz tó-) je le ket,
ad) tér kép je le ket,
ae) szí nes lõ szer- és rob ba nó anyag-meg kü lön böz te tõ je le ket al kal maz nak;
b) az aláb bi fegy ver ne mek nél:
ba) ra ké ta- és lo ká tor tech ni kai csa pa tok,
bb) lé gi moz gé kony sá gú-csa pa tok,
bc) ve gyi vé del mi csa pa tok,
bd) harc ko csi ke ze lõ sze mély zet,
be) harc ko csi-, gép- és harc jár mû ve ze tõk,
bf) rá dió tech ni kai, hír adó sze mély zet, re pü lõ csa pa tok állománya.

L) A színlátás zavara esetén is ellátható munkakörök

(1) A szín lá tás za va ra meg en ged he tõ a kö vet ke zõ be osz tá sok ban:
a) pénz ügyi,
b) had táp,
c) egész ség ügyi,
d) fegy ver ze ti,
e) hu mán szol gá la ti és
f) sze mély ügyi nyil ván tar tó szer vek nél,
g) az ad mi niszt ra tív mun ka kö rök ben,
h) a köz gaz da sá gi, jogi szak kép zett ség hez kö tött be osz tá sok ban.

(2) Egyé ni el bí rá lás alap ján a ka to na szín gyen ge ese tek ben is al kal mas le het, ha ko ráb ban az adott szak má ban meg fe -
le lõ ta pasz ta la tot szerzett.

(3) Al kal mat lan mi nõ sí tést kell meg ál la pí ta ni, ha a be osz tás el lá tá sá hoz hí va tá sos gép jár mû ve ze tõi jo go sít vány is
szükséges.

(4) Ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény be tör té nõ be is ko lá zás hoz és ma ga sabb be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés hez a jó szín -
lá tás nem kö ve tel mény, ha a ka to na már leg alább öt éve tel je sít ka to nai szol gá la tot.
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3. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

Korlátozások és felmentések jegyzéke

A)

Fegyvernemi korlátozások (alkalmatlan)

F1. – gé pe sí tett lö vész, fel de rí tõ,
F2. – harc ko csi zó,
F3. – ve gyi vé del mi,
F4. – tü zér, lég vé del mi ra ké ta tech ni ka,
F5. – mû sza ki,
F6. – rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ és elekt ro ni kai harc, lo ká tor tech ni ka,
F7. – fegy ver ze ti és gép jár mû tech ni ka, re pü lõ-mû sza ki (gépész),
F8. – had táp, pénz ügy, in for ma ti ka, köz le ke dés, gaz dál ko dás.

B)

Munkaköri korlátozások (alkalmatlan)

K1. – bú vár nak,
K2. – fo ko zot tan bal eset ve szé lyes mun ka kör ben,
K3. – gép jár mû, harc jár mû, mû sza ki gé pek ve ze té sé re és ke ze lé sé re,
K4. – kül föl di szol gá lat ra (kü lön sza bá lyo zás sze rint),
K5. – fel de rí tõ be osz tás ban,
K6. – úsz ni tu dást igény lõ fel adat vagy be osz tás el lá tá sá ra,
K7. – lo ká to ros be osz tás ban,
K8. – hír adó, rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ és elekt ro ni kai harc be osz tás ban,
K9. – tü zér be osz tás ban,
K10. – irány zói be osz tás ban,
K11. – lé gi de szan tos be osz tás ban,
K12. – be osz tá si kö te le zett sé gen fe lü li ál lan dó több let mun ka ellátására,
K13. – io ni zá ló su gár ex po zí ció ve szé lyé vel járó munkára,
K14. – zárt tér ben (harc jár mû ben, tar tály ban, be ren de zés bel sõ te ré ben) vég zett munkára,
K15. – sza bad ban vég zett mun ká ra,
K16. – föld alat ti mun ka he lyen vég zett mun ká ra,
K17. – mér ge zõ anya gok kal vég zett mun ká ra,
K18. – ra dio ak tív anya gok kal vég zett mun ká ra,
K19. – nagy frek ven ci á jú elekt ro mág ne ses tér ben vég zett munkára,
K20. – tel jes szín lá tást igény lõ be osz tás el lá tá sá ra,
K21. – ked ve zõt len klí má jú mun ka he lyen tel je sí tett szol gá lat ra,
K22. – két sze mes együtt lá tást igény lõ be osz tás el lá tá sá ra,
K23. – kör nye zet be való be il lesz ke dést, jó al kal maz ko dást igény lõ be osz tás ban,
K24. – meg osz tott fi gyel met, fo ko zott kon cent rá ci ót és fe le lõs ség ér ze tet igény lõ beosztásban,
K25. – zaj men tes be osz tás ban vagy fo ko zott zaj vé de lem mel lett át la gos vagy azt meg ha la dó zaj ter he lés sel járó

fel ada tok ellátására,
K26. – ké per nyõs mun ka vég zés re.

C)

Egészségügyi felmentések
FM1. – test ne ve lés alól,
FM2. – kö zel harc fog lal ko zás alól,
FM3. – fu tás alól,
FM4. – me net gya kor lat alól,
FM5. – aka dály pá lya alól,
FM6. – ala ki fog lal ko zás alól,
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FM7. – te rep fog lal ko zás alól,
FM8. – tar tós ál lás alól,
FM9. – gya kor la ton való rész vé tel alól,
FM10. – ne héz fi zi kai mun ka alól,
FM11. – õr szol gá lat alól,
FM12. – lö vé szet alól,
FM13. – rob ban tá si gya kor la tok alól,
FM14. – gá zá larc vi se lés alól,
FM15. – fej hall ga tó-vi se lés alól,
FM16. – ba kancs vi se lés alól,
FM17. – 24 órás szol gá lat alól.

A 24 órás szolgálatok csoportosítása

A meg ter he lés jel le ge Szol gá la tok

1. Erõs szel le mi meg ter he lés
   (4–6 óra pi he nés sel)

Had mû ve le ti ügye le tes (alá ren del tek kel ren del ke zõ
ve ze tõ szer vek nél, il le tõ leg had test és ma ga sabb egy -
ség pa rancs nok sá gok nál)
Hír adó ügye le tes (ma ga sabb egy sé gek nél és en nél ma -
ga sabb szin tû szer vek nél)
Rejt jel zõ ügye le tes (ma ga sabb egy sé gek nél és en nél
ma ga sabb szin tû szer vek nél)

2. Erõs fi zi kai és szel le mi meg ter he lés
   (3–4 óra pi he nés sel)

Egy ség ügye le tes (egy sé gek nél, ön ál ló al egy sé gek nél
és ve lük azo nos szin tû rak tá rak nál)
Lak ta nya ügye le tes (kö zös lak ta nyai el he lye zés ben
levõ al egy sé gek nél)

3. Erõs szel le mi és fi zi o ló gi ai meg ter he lés
   (4–6 óra pi he nés sel)

Harc ál lás pont. Ügye le tes és vál tás (fel szín alat ti lé te -
sít mé nyek ben és zárt ka bi nok ban el he lye zett szolgá -
latok)

4. Erõs fi zi kai meg ter he lés
   (4–6 óra pi he nés sel)

Õr ség (A be ren de zett õr to rony ban szol gá la tot el lá tók
és a tech ni kai õr be ren de zés sel ren del ke zõ szol gá la tok
ki vé te lé vel)
Kony ha ügye le tes
Ren dé sze ti jár õr
Al egy ség ügye le tes
Ügye le tes al egy ség

5. Át la gos vagy en nél ki sebb meg ter he lés
   (5–7 óra pi he nés sel)

In té zet ügye le tes (alá ren del tek kel nem ren del ke zõ ve -
ze tõ szer vek nél, kü lön fé le in té ze tek nél, kór há zak nál,
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság nál)
Te lep hely-ügye le tes
Õr ség (a be ren de zett õr to rony ban szol gá la tot el lá tók
és a tech ni kai õr be ren de zés sel ren del ke zõ szol gá la tok
ese té ben)
Ka pu ügye le tes
Se gély hely-ügye le tes
Na pos tiszt (az egy ség pa rancs nok kü lön pa ran csá ra ve -
zény lik)
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4. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

Munkaköri térkép

– Ál ta lá nos ka to nai mun ka kör

A mun ka kö rö ket ja va részt bel sõ tér ben kell el lát ni, szel le mi mun kát kell vé gez ni. Má sok kal együtt kell mû köd ni, fe le -
lõs ség tel jes mun ka. A mun ka vég zés bõl ere dõ en szel le mi és pszi chés meg ter he lés sel kell szá mol ni. Ké szen lé ti fe szült -
ség, fo ko zott in for má ci ós és emo ci o ná lis ter he lés van je len. Nagy a tel je sít mény kény szer, gya ko ri a túl mun ka. A szer ve -
zett hi e rar chi á já ból, bel sõ kap cso lat rend sze ré bõl adó dó an konf lik tus szi tu á ci ók lép het nek fel, en nek ter hét fo koz hat ja,
hogy töb ben csa lád juk tól tá vol a napi túl mun ka ese ten kén ti igé nyé vel vég zik mun ká ju kat. Több mun ka kör ké per nyõs
mun ka hely nek szá mít, ahol fon tos a mun ka hely er go nó mi ai szem pon tú ki ala kí tá sa. (A fel so rol tak figye lembe véte lével a 
mun ka kör el lá tás ra át la gos fi zi kai ké pes sé gek kel bíró fér fi és nõ al kal mas, aki má sok hoz jól tud al kal maz kod ni, jó a
stressz tû rõ és prob lé ma meg ol dó ké pes sé ge. A szív-ér rend sze ri és pszi chés be teg sé gek elõ for du lá sa  miatt pszi cho ló gi ai
és bel gyó gyá sza ti ki vizs gá lás aján lott.)

– Szá raz föl di had erõ

1. Lö vész, harc ko csi zó, tü zér, pán cél tö rõ tü zér, csa pat- és mély sé gi felderítõ

Kö ze pe sen ne héz, il let ve ne héz fi zi kai mun ka, amit kül sõ tér ben, ese ten ként me leg vagy hi deg hõ kör nye zet ben kell
vé gez ni. A harc jár mû vek ki kép zé se nem a leg kor sze rûbb, gya ko ri a kény szer test hely zet, sta ti kus és di na mi kus fi zi kai
ter he lés. A mun ka kör nye zet ben, a harc jár mû ben a zaj szint akár 100–110 dB-t is meg ha lad hat ja. Gya ko ri az im pul zív és
im pakt zaj is. Fel lép het egész tes tet érõ, il let ve egész test és vég tag vib rá ció. Egyes spe ci á lis esz kö zök hasz ná la ta köz ben
lét re jö het kis mér té kû io ni zá ló, il let ve nem io ni zá ló su gár ter he lés. A harc jár mû vek üze mel te té se, ál cá zó anya gok hasz -
ná la ta köz ben a mun ka kört be töl tõ kap cso lat ba ke rül het ir ri tá ló, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anyag gal. A mun ka vég -
zés bõl ere dõ en pszi chés meg ter he lés sel kell szá mol ni, úgy mint ké szen lé ti fe szült ség, va la mint ér zék szer vi és fi gyel mi
túl ter he lés. Fo ko zot tan bal eset ve szé lyes mun ka kör a fegy ver hasz ná lat, harc jár mû ve ken tör té nõ mun ka vég zés  miatt.
[A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fi zi kai jó ter hel he tõ ség, az éles lá tás, a jó hal lás (4 mé ter rõl a tár sal gá si be szé det
hall ja).]

2. Mû sza ki, ve gyi vé del mi

Az elõ zõ pont ban fel so rol ta kon kí vül ezek ben a be osz tá sok ban spe ci á lis meg ter he lé sek kel is kell számolni.

Tûz- és rob ba nás ve szé lyes anya gok kal tör té nik mun ka vég zés. A kü lön bö zõ men te sí tõ, il let ve har ci anya gok kal kap -
cso lat ban ás vá nyi po rok és to xi kus lég szennye zõk, bõ rön át fel szí vó dó, in ger lõ, maró ha tá sú, túl ér zé keny sé get oko zó
ve gyi anya gok ke rül het nek a mun ka kör nye zet be.

3. Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ és elekt ro ni kai harc

Ál ta lá ban bel sõ (zárt) tér ben vég zett szel le mi, il let ve kö ze pe sen ne héz fi zi kai mun ka. Jel lem zõ a szel le mi, ér zék szer vi
(szem, fül), fi gyel mi fo ko zott-, il let ve túl ter he lés és az ezek bõl adó dó mo no tó nia, el fá ra dás, ki me rü lés, a fi gye lem- és a kon -
cent rá ció za va ra. A nem meg fele lõen ki ala kí tott mun ka hely okoz ta kény sze rû test hely zet, sta ti kus és di na mi kus fi zi kai ter he -
lés és rossz meg vi lá gí tás elõ for dul hat. Az elekt ro mos be ren de zé sek mo no ton zaja el ér he ti a za va ró szin tet. A be osz tá sok je -
len tõs ré sze „ké per nyõs” mun ka hely, ahol be kell tar ta ni a meg fe le lõ mun ka- és pi he nõ idõ ará nyo kat. A nagy tel je sít mé nyû
adó be ren de zé sek kör nye ze té ben nagy frek ven ci ás, nem io ni zá ló su gár ter he lés sel kell, il let ve le het szá mol ni.

– Lé gi erõ

1. Re pü lõ gép, he li kop ter sze mély zet, légi ve ze tés, re pü lõ harc biz to sí tó

Kül sõ és bel sõ tér ben egy aránt vég zett szel le mi, ill. könnyû fi zi kai mun ka. Kül sõ tér ben tör té nõ mun ka vég zés so rán
szá mol ni kell a hi deg vagy me leg kör nye zet tel. Je len tõs a zaj ter he lés, elõ for dul a 125 dB-t el érõ zaj is. A zaj ter he lés kö -
vet kez mé nye ként egész test vib rá ció is fel lép. Nagy fo kú a szel le mi, va la mint az ér zék szer vi, fi gyel mi túl ter he lés, a ké -
szen lé ti fe szült ség. A be osz tá sok egy ré sze ké per nyõs mun ka hely, ahol ügyel ni kell a meg fe le lõ mun ka idõ- pi he nõ idõ
arány be tar tá sá ra. A légi ve ze tés egyes be osz tá sa i ban dol go zók mun ká ju kat föld alatt, mes ter sé ges kli ma ti kus vi szo nyok 
kö zött vég zik. Gya ko ri a 24 órás vál tott mû szak. A dol go zók io ni zá ló, il let ve nem io ni zá ló su gár zás nak le het nek ki té ve.
A tech ni ku si mun ka kö rök ben dol go zók a kar ban tar tá si, üzem benn tar tá si mun kák köz ben kap cso lat ba ke rül het nek irri -
táló, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anya gok kal.
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2. Lég vé del mi ra ké ta és tü zér

Kö ze pe sen ne héz, il let ve ne héz fi zi kai mun ka, amit kül sõ tér ben, ese ten ként me leg vagy hi deg hõ kör nye zet ben kell
vé gez ni. Gya ko ri az im pul zív és im pakt zaj is. Fel lép het egész tes tet érõ, il let ve egész test és vég tag vib rá ció. A harc jár -
mû vek üze mel te té se, ál cá zó anya gok hasz ná la ta köz ben a mun ka kört be töl tõ kap cso lat ba ke rül het ir ri tá ló, túl ér zé keny -
sé get oko zó ve gyi anyag gal. A mun ka vég zés bõl ere dõ en pszi chés meg ter he lés sel kell szá mol ni, úgy mint ké szen lé ti
 feszültség, va la mint ér zék szer vi és fi gyel mi túl ter he lés. Fo ko zot tan bal eset ve szé lyes mun ka kör a fegy ver hasz ná lat,
harc jár mû ve ken tör té nõ mun ka vég zés  miatt. [A mun ka kör be töl té sé nek fel té te le a fi zi kai jó ter hel he tõ ség, az éles lá tás, a
jó hal lás (4 mé ter rõl a tár sal gá si be szé det hall ja).]

– Ve ze tés, irá nyí tás

1. Ál ta lá nos hír adó, ve ze té kes hír adás, ftp hír adás, ügy vi tel in for má ció vé del mi, informatikai

Ál ta lá ban bel sõ tér ben vég zett, szel le mi, il let ve könnyû fi zi kai mun ka. Jel lem zõ a szel le mi, ér zék szer vi, fi gyel mi túl -
ter he lés és az eb bõl fa ka dó el fá ra dás, mo no tó nia, ki me rü lés, te lí tõ dés. A nem meg fele lõen ki ala kí tott mun ka hely okoz ta
kény szer test hely zet, ala csony meg vi lá gí tás elõ for dul hat. Az elekt ro mos be ren de zé sek zaja el ér he ti a za va ró szin tet.
Több be osz tás mi nõ sül föld alatt, mes ter sé ges kli ma ti kus vi szo nyok kö zött vég zett mun ká nak. A be osz tá sok nagy ré sze
ké per nyõs mun ka hely, ahol ügyel ni kell a meg fe le lõ mun ka idõ pi he nõ idõ arány be tar tá sá ra.

2. Rá dió hír adás, rá dió re lé hír adás, hír köz pon tok

Az elõ zõ pont ban fel so rol ta kon kí vül egyes adó be ren de zé sek kör nye ze té ben elõ for dul hat nagy frek ven ci ás, nem io ni -
zá ló su gár zás.

3. FRISZ

A mun ka gyak ran kül sõ tér ben, hi deg kör nye zet ben vég zik. A re pü lé sek  miatt nagy le het a zaj ter he lés. A lo ká tor be -
ren de zé sek kö ze lé ben io ni zá ló és nem io ni zá ló su gár zás lép het fel. A tech ni ku si, ke ze lõi mun ka kö rök ben dol go zók a
kar ban tar tá si, üzem benn tar tá si mun kák köz ben kap cso lat ba ke rül het nek ir ri tá ló, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anya -
gok kal.

Az ala csony meg vi lá gí tás, a nem meg fele lõen ki ala kí tott mun ka hely okoz ta kény szer test hely zet több be osz tás ban
elõ for dul hat.

– Lo gisz ti ka

1. Üzem benn tar tás, fegy ver zet tech ni ka, pán cé los és gép jár mû tech ni ka mû sza ki tech ni ka, ki kép zés tech ni ka, kü lön -
le ges be ren de zés tech ni ka, tá bo ri szol gál ta tás, köz le ke dés és szál lí tás, had táp, lé te sít mény, ka to nai el he lye zés

Bel sõ és kül sõ tér ben, ese ten ként me leg vagy hi deg kör nye zet ben vég zett mun ka. Fenn áll a bal eset ve szély a gya ko ri
te her moz ga tás, a ve szé lyes gé pek kel tör té nõ és a vil la mos üze mi mun ka kö ri mun ka vég zés  miatt. Nagy le het a zaj és a
vég tag vib rá ció okoz ta ter he lés. Egyes fegy ver zet tech ni kai, tech ni kai be ren de zés ja ví tá sa köz ben kö ze pes le het az io ni -
zá ló és/vagy nem io ni zá ló su gár zás. A szûk he lyek  miatt elõ for dul a sta ti kus (áll va és/vagy ülve) és a kény szer test hely zet 
okoz ta fi zi kai ter he lés. Mun ka vég zés köz ben a lég tér ben meg je len het ás vá nyi szál ló por, to xi kus lég szennye zõ anyag,
pl. ki pu fo gó gáz. A dol go zó sze re lé si, kon zer vá lá si mun kák so rán kap cso lat ba ke rül het ir ri tá ló, túl ér zé keny sé get oko zó
ve gyi anya gok kal. Nem mind egyik mun ka he lyen meg ol dott a meg fe le lõ meg vi lá gí tás.

2. Harc anyag, ve gyi vé del mi tech ni ka

Nagy részt bel sõ tér ben vég zett könnyû, ill. kö ze pe sen ne héz fi zi kai mun ka. A harc anyag, ve gyi anyag jel le gé bõl fa ka -
dó an nagy mér ték ben bal eset ve szé lyes te vé keny ség, ami nagy fo kú ér zék szer vi és fi gyel mi ter he lés sel jár. Az ál lan dó ké -
szen lé ti fe szült ség fo koz za a pszi chés ter he lést. A dol go zó mun ká ja so rán kap cso lat ba ke rül het erõs mér gek kel, ki fe je -
zet ten ve szé lyes anya gok kal, ami le het bõ rön át fel szí vó dó, in ger lõ, maró ha tá sú, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anyag. A 
mun ka tér lég te ré ben je len le het nek ás vá nyi szál ló po rok, to xi kus lég szennye zõk.

– Egyéb tá mo ga tás

1. Tér ké pé szet, me te o ro ló gia

Nagy részt bel sõ tér ben vég zett szel le mi mun ka. Egyes be osz tá sok ban kül sõ tér ben eset le ge sen hi deg vagy me leg kör -
nye zet ben tör té nik mun ka vég zés. A la bo ra tó ri u mi mun kák so rán a dol go zók érint ke zés be ke rül het nek in ger lõ, maró ha -
tá sú, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anya gok kal. A szel le mi, ér zék szer vi, fi gyel mi ter he lés kö vet kez té ben el fá ra dás, ki -
me rü lés, te lí tõ dés kö vet kez het be. A be osz tá sok nagy ré sze ké per nyõs mun ka hely.
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2. Pénz ügy
Bel sõ tér ben vég zett szel le mi, ké per nyõs mun ka. A mun ka vég zés jel lem zõ je a szel le mi, ér zék szer vi, fi gyel mi ter he -

lés. A túl zott ter he lés kö vet kez mé nye le het az el fá ra dás, ki me rü lés, telítõdés, monotónia.

3. Egész ség ügy
Nagy részt bel sõ tér ben vég zett szel le mi mun ka. Fer tõ zés ve szé lyes, a fer tõ zõ be te gek el lá tá sa, fer tõ zõ vá la dé kok ke -

ze lé se. Nagy fo kú a szel le mi, ér zék szer vi, fi gyel mi, ér zel mi ter he lés és az en nek kö vet kez té ben lét re jö võ el fá ra dás, ki me -
rü lés, te lí tõ dés. A mun ka he lyek egy ré sze ké per nyõs mun ka hely. A la bo ra tó ri u mi mun kák so rán a dol go zók érint ke zés -
be ke rül het nek in ger lõ, maró ha tá sú, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anya gok kal Gya kor la tok so rán je len tõs zaj ter he lés -
sel le het szá mol ni. Gya ko ri a 24 órás vál tott mû szak, amely ké szen lé ti fe szült ség gel jár hat. Ér zel mi ter he lést okoz a be te -
gek kel, sé rül tek kel való fog lal ko zás.

– Gép- és harc jár mû ve ze tõk

Nagy részt bel sõ tér ben vég zett könnyû fi zi kai mun ka. Ese ten ként elõ for dul hat, hogy te vé keny sé gü ket hi deg vagy me -
leg kö rül mé nyek kö zött kell foly tat ni. Nagy fo kú, akár 100–110 dB-t is meg ha la dó le het a zaj ter he lés. Egész test és vég -
tag vib rá ció kom bi ná ci ó já val kell szá mol ni. A dol go zó sze re lé si, kon zer vá lá si mun kák so rán kap cso lat ba ke rül het irri -
táló, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anya gok kal. A ve ze tõ fül kék rossz ki kép zé se  miatt gya ko ri a kény szer test tar tás okoz -
ta fi zi kai ter he lés. Az ér zék szer vi, fi gyel mi ter he lés el fá ra dást, mo no tó ni át, ki me rü lést okoz hat.

– Ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok

Nagy részt bel sõ tér ben vég zett szel le mi mun ka. Nagy fo kú a szel le mi, ér zék szer vi, fi gyel mi, ér zel mi ter he lés és az en -
nek kö vet kez té ben lét re jö võ el fá ra dás, ki me rü lés, te lí tõ dés. A tar tós tel je sít mény kény szer, ké szen lé ti fe szült ség, tar tós
ki kül de tés az el fá ra dást fo koz za.

– Ok ta tás, kép zés, ki kép zés

Nagy részt bel sõ tér ben vég zett szel le mi mun ka. Egyes be osz tá sok ban, kül sõ tér ben eset le ge sen hi deg vagy me leg kör -
nye zet ben tör té nik kö ze pe sen ne héz vagy ne héz fi zi kai mun ka vég zés. Gya kor la ti ok ta tás so rán zaj ter he lés, io ni zá ló és
nem io ni zá ló su gár zás, in ger lõ, maró ha tá sú, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anyag je len lé té vel le het szá mol ni. Nagy fo kú
a szel le mi, ér zék szer vi, fi gyel mi, ér zel mi ter he lés és az en nek kö vet kez té ben lét re jö võ el fá ra dás, ki me rü lés, te lí tõ dés.

– Ka to nai igaz ga tás, ka to nai igaz ság ügy és jogi igaz ga tás, hu mán, tá bo ri lel ké szek

Bel sõ tér ben vég zett szel le mi mun ka. A szel le mi ter he lés ben sze re pet ját szik az ál lan dó dön té si kény szer. Fe le lõs ség -
tel jes mun ka, ér zék szer vi, fi gyel mi ter he lés sel. Az em be rek kel való fog lal ko zás, kü lö nö sen a konf lik tus ve szé lyes hely -
ze tek ben ér zel mi, pszi chés ter he lést okoz. Gya ko ri a szel le mi, ér zel mi el fá ra dás, ki me rü lés, te lí tõ dés.

– Egyéb biz to sí tá si és ki szol gá lá si fel ada tok

1. Ka to nai ren dész, bün te tés-vég re haj tás
Bel sõ és kül sõ tér ben vég zett szel le mi, il let ve könnyû fi zi kai mun ka. Nagy fo kú az ér zel mi és pszi chés ter he lés, gya ko -

ri ak a konf lik tus ve szé lyes hely ze tek. Je len tõs a túl mun ka, a 24 órás ké szen lét. A szel le mi meg ter he lés, a pszi cho szo ci á -
lis mun ka kör nye ze ti té nye zõk el fá ra dást, ki me rü lést okoz nak. Fo ko zot tan bal eset ve szé lyes mun ka kör a fegy ver hasz ná -
lat  miatt.

2. Dí szel gõ, ka to na ze nész
Ál ta lá ban kül sõ tér ben, sok szor hi deg vagy me leg kör nye zet ben vég zett kö ze pe sen ne héz, il let ve ne héz fi zi kai mun ka. 

A zene nagy zaj ter he lést okoz. A fi zi kai ter he lés sta ti kus, álló hely zet bõl, il le tõ leg di na mi kus moz gás ból adó dik. A
kény szer test tar tás a meg ter he lést fo koz hat ja.

3. Ku ta tás, fej lesz tés
Ál ta lá ban bel sõ tér ben vég zett szel le mi mun ka, de elõ for dul a kül sõ tér ben vég zett könnyû fi zi kai mun ka. A ku ta tás

te rü le té tõl füg gõ en az aláb bi koc ká za ti té nye zõk le het nek je len: A harc anyag, ve gyi anyag jel le gé bõl fa ka dó an nagy mér -
ték ben bal eset ve szé lyes te vé keny ség, ami nagy fo kú ér zék szer vi és fi gyel mi ter he lés sel jár. Az ál lan dó ké szen lé ti fe -
szült ség fo koz za a pszi chés ter he lést. A dol go zó mun ká ja so rán kap cso lat ba ke rül het erõs mér gek kel, ki fe je zet ten ve szé -
lyes anya gok kal, ami le het bõ rön át fel szí vó dó, in ger lõ, maró ha tá sú, túl ér zé keny sé get oko zó ve gyi anyag. A mun ka tér
lég te ré ben je len le het nek ás vá nyi szál ló po rok, to xi kus lég szennye zõk. A be osz tá sok nagy ré sze ké per nyõs mun ka hely.
A szel le mi ter he lés ben sze re pet ját szik az ál lan dó dön té si kény szer. Fe le lõs ség tel jes mun ka, ér zék szer vi, fi gyel mi ter he -
lés sel. A szel le mi, pszi chés meg ter he lés el fá ra dást, ki me rü lést okoz.
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5. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

Részletes pszichikai alkalmassági követelmények

A)

Általános pszichés státusz (Pa)

I. Személyiségjellemzõk

1. Érzelmi, indulati élet kiegyensúlyozottsága
2. Szociabilitás
3. Önkontroll
4. Magabiztosság
5. Felelõsségtudat
6. Bajtársiasság
7. Frusztrációs tolerancia
8. Terhelhetõség
9. Önismeret

II. Értelmi szint

1. Általános intelligencia
2. Emlékezet
3. Kommunikációs készség

III. Szenzomotoros teljesítmény

1. Mozgáskoordináció
2. Reakcióidõ
3. Ingerdiszkrimináció

IV. Percepciós teljesítmény

1. Érzékelés
2. Általános figyelmi képesség

B)

Munkaköri követelmények (Pm)

A munkaköri térkép alapján, az általános pszichés alkalmasságon (Pa) túl a konkrét munkakör (pl. lövész, mûszaki,
vegyvédelmi stb.) ellátásához szükséges képességek, készségek, személyiségvonások összessége tartozik ebbe a
kategóriába.

A táblázatban X-el jelölt szempontok mindenképpen vizsgálandó területek.

Követelmények
Munkakörcsaládok

I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. Személyiségjellemzõk

1. Kapcsolatteremtõ készség x x x x

2. Kezdeményezõkészség x

3. Alkalmazkodási készség x x x x x x x

4. Megbízhatóság x x x x x x x

5. Empátiás készség x x
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Követelmények
Munkakörcsaládok

I. II. III. IV. V. VI. VII.

6. Erkölcsösség x x x x

7. Igényszint x x x x x

8. Rugalmasság x x

9. Pszichés tempó x x x x

10. Önállóság x x x x x

11. Elkötelezettség x x

12. Szabálytudat x x x x x x x

II. Értelmi szint

1. Mûszaki-technikai érzék x x x

2. Logika x x

3. Információ feldolgozás x x x x x

4. Kreativitás x

5. Lényeglátás x x x x

6. Rugalmasság x x x

7. Szellemi terhelhetõség x x x x

8. Problémamegoldás x x x x x

9. Térelképzelés x x x

III. Szenzomotoros teljesítmény

1. Két kéz koordináció x x x x x

2. Pontosság x x x x x x

3. Kézbiztonság, kézügyesség x x x

4. Mikromanipuláció x

5. Egyensúlyérzék x x

IV. Percepciós teljesítmény

1. Figyelem koncentráció x x x x x x x

2. Figyelem megosztottsága x x x x x

3. Megfigyelõképesség x x x x

4. Figyelem terjedelme x x x x x

5. Figyelem flexibilitása x x x x

6. Téri tájékozódás x x x

7. Monotóniatûrés x x x x x x x

A munkakörcsaládok részletezése az MH Munkaköri Térkép alapján

I. csop. 2.2. Szárazföldi haderõ, A) lövész, harckocsizó, tüzér

2.3. Légierõ, B) légvédelmi rakéta és tüzér
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II. csop. 2.2. Szárazföldi haderõ, B) a) felderítõ és elektronikai hadviselési szakirányú vezetõ szervek
2.2. Szárazföldi haderõ, B) b) felderítõ (nem mélységi) elektronikai hadviselési tiszthelyettes szakképzõ

iskola
2.2. Szárazföldi haderõ, B) c) mélységi és speciális felderítõ
2.2. Szárazföldi haderõ, C) mûszaki
2.2. Szárazföldi haderõ, D) vegyivédelmi
2.4. Vezetés, irányítás, A) általános híradó, rádióhíradás, rádiórelé híradás, hírközpontok, vezetékes hír-

adás, FTP híradás
2.4. Vezetés, irányítás, B) FRISZ
2.5. Logisztika, A) üzembentartás, páncélos és gépjármûtechnika
2.5. Logisztika, B) vegyivédelmi technika, kiképzéstechnika, különleges berendezés technika
2.5. Logisztika, C) fegyverzettechnika/aktív eszközök, elektronika, mûszaki technika
2.5. Logisztika, F) harcanyag
2.6. Egyéb támogatás, A) meteorológia

III. csop. 2.4. Vezetés, irányítás, C) ügyviteli, információvédelmi, vezetési, informatikai
2.5. Logisztika, E) ellátó (hadtáp)
2.5. Logisztika, G) létesítmény, katonai elhelyezés, tábori szolgáltatás, közlekedés és szállítás
2.6. Egyéb támogatás, A) térképész
2.6. Egyéb támogatás, B) pénzügy
2.6. Egyéb támogatás, D) fejezeti felügyeleti ellenõrzés

IV. csop. 2.6. Egyéb támogatás, C) egészségügyi I–II.

V. csop. 2.7. Gép- és harcjármûvezetõk. Gépjármûvezetõk, harckocsi- és harcjármû-vezetõk

VI. csop. 2.9. Oktatás, képzés, kiképzés
2.10. Katonai igazságügy és jogi igazgatás
2.11. Humán
2.12. Tábori lelkész szolgálat
2.13. Katonai igazgatás
2.14. Egyéb biztosítási és kiszolgálási feladatok, D) kutatás, fejlesztés

VII. csop. 2.14. Egyéb biztosítási és kiszolgálási feladatok, A) katonai rendész, katonai büntetés-végrehajtás
2.14. Egyéb biztosítási és kiszolgálási feladatok, B) díszelgõ
2.14. Egyéb biztosítási és kiszolgálási feladatok, C) katonazenész

C)

Különleges követelmények (Pk)

Az általános pszichés alkalmasságon (Pa) túl a különleges munkakör ellátásához szükséges képességek, készségek,
személyiségvonások összessége tartozik ebbe a kategóriába.

A mûveleti területeken történõ eltérõ feladatvégzés sajátossága miatt, differenciált követelmények érvényesülnek.

Követelmények
Munkakörök

külszolgálat tûzszerész

I. Személyiségjellemzõk

1. Kapcsolatteremtõ készség x x

2. Monotóniatûrés x

3. Együttmûködési készség x x

4. Megbízhatóság x x

5. Önállóság x x
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Követelmények
Munkakörök

külszolgálat tûzszerész

6. Szélsõséges körülményekhez való alkalmazkodás képessége x

7. Szabálytudat x x

II. Értelmi szint
1. Mûszaki-technikai érzék x

2. Logika x x

3. Információ feldolgozás x x

4. Kreativitás x x

5. Problémamegoldás x x

6. Térelképzelés x

III. Szenzomotoros teljesítmény
1. Két kéz koordináció x x

2. Pontosság x x

3. Kézbiztonság, kézügyesség x x

4. Mikromanipuláció x

IV. Percepciós teljesítmény
1. Figyelem koncentráció x x

2. Figyelem megosztottsága x x

3. Figyelem flexibilitása x

4. Téri tájékozódás x

D)

Katonai vezetõi követelmények (Pv)

Azoknak a követelményeknek való megfelelés, amelyek alapjai az adott szintû, hatékony katonai vezetõnek. Az álta-
lános pszichés alkalmasságon (Pa) túl a vezetéshez szükséges készségek, képességek, személyiségjellemzõk tartoznak
ide.

I. Személyiségjellemzõk

1. Kapcsolatteremtõ készség
2. Kezdeményezõkészség
3. Együttmûködési készség
4. Megbízhatóság
5. Empátiás készség
6. Erkölcsösség
7. Igényszint
8. Rugalmasság
9. Pszichés tempó

10. Önállóság
11. Elkötelezettség
12. Szabálytudat

II. Értelmi szint

1. Logika
2. Kreativitás
3. Lényeglátás
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III. Vezetõi, szervezõi készség

1. Tervezõ, szervezõ készség
2. Döntési készség
3. Problémamegoldó készség
4. Információ kezelés
5. Stratégiai gondolkodás
6. Csapatépítési készség
7. Menedzselési készség
8. Motiváló képesség
9. Kommunikációs készség

10. Kritika elviselésének készség
11. Intellektuális hatékonyság
12. Szellemi terhelhetõség

6. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

a) 3200 méter síkfutás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

13:42:00 160

13:48:00 158

13:54:00 157

14:00:00 155

14:06:00 154

14:12:00 153 160

14:18:00 151 158

14:24:00 150 156

14:30:00 148 155

14:36:00 147 153

14:42:00 146 152 160

14:48:00 144 151 158

14:54:00 143 149 157

15:00:00 142 148 155

15:06:00 140 146 154

15:12:00 139 145 153

15:18:00 137 144 151 160

15:24:00 136 160 142 150 158

15:30:00 135 158 141 148 156

15:36:00 133 156 139 147 154

15:42:00 132 155 138 145 153

15:48:00 131 153 137 160 144 151 160

15:54:00 129 151 135 158 142 150 158

16:00:00 128 150 134 157 141 148 156

16:06:00 126 148 132 155 140 147 155

16:12:00 125 146 131 153 138 145 153

16:18:00 124 145 130 152 137 160 144 152 160

16:24:00 122 143 128 150 135 158 142 150 158
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a) 3200 méter síkfutás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

16:30:00 121 141 127 148 134 156 141 149 156

16:36:00 119 140 125 147 132 155 139 147 154

16:42:00 118 138 124 145 131 153 138 146 153

16:48:00 117 136 123 144 129 151 136 160 144 151 160

16:54:00 115 135 121 142 128 150 135 158 143 150 158

17:00:00 114 133 120 140 126 148 133 156 141 148 156

17:06:00 113 131 118 139 125 146 132 155 139 147 154

17:12:00 111 130 117 137 124 145 130 153 138 145 153

17:18:00 110 128 116 135 122 143 129 151 136 160 143 151

17:24:00 108 126 114 134 121 141 127 150 135 158 142 150

17:30:00 107 125 113 132 119 140 126 148 133 156 140 148

17:36:00 106 123 111 130 118 138 124 146 132 155 139 147

17:42:00 104 121 110 129 116 136 123 145 130 153 137 145

17:48:00 103 120 109 127 115 135 121 143 129 151 136 160 143

17:54:00 102 118 107 126 113 133 120 141 127 150 134 158 142

18:00:00 100 116 106 124 112 131 118 140 125 148 132 156 140

18:06:00 99 114 104 122 111 130 117 138 124 146 131 154 139

18:12:00 97 113 103 121 109 128 115 136 122 145 129 153 137

18:18:00 96 111 102 119 108 126 114 135 121 143 128 151 136

18:24:00 92 109 100 117 106 125 112 133 119 141 126 149 134 160

18:30:00 88 108 99 116 105 123 111 131 118 140 124 148 132 158

18:36:00 85 106 97 114 103 121 109 130 116 138 123 146 131 157

18:42:00 81 104 96 112 102 120 108 128 115 136 121 144 129 155

18:48:00 77 103 92 111 100 118 106 126 113 135 120 142 128 153

18:54:00 73 101 88 109 99 116 105 125 112 133 118 141 126 151

19:00:00 69 99 84 107 97 114 103 123 110 131 117 139 124 149

19:06:00 66 98 80 106 96 113 102 121 108 130 115 137 123 148

19:12:00 62 96 76 104 92 111 100 120 107 128 113 136 121 146

19:18:00 58 91 72 103 87 109 99 118 105 126 112 134 120 144

19:24:00 54 88 67 101 83 108 97 116 104 125 110 132 118 142

19:30:00 50 85 63 99 78 106 96 114 102 123 109 130 117 141

19:36:00 47 81 59 98 74 104 91 113 101 121 107 129 115 139

19:42:00 43 78 55 96 69 103 86 111 99 120 105 127 113 137

19:48:00 39 75 51 91 65 101 81 109 98 118 104 125 112 135

19:54:00 35 71 47 87 60 99 76 108 96 116 102 124 110 133

20:00:00 31 68 43 84 56 98 71 106 89 114 101 122 109 132

20:06:00 28 65 38 80 51 96 66 104 84 113 99 120 107 130

20:12:00 24 61 34 76 47 92 61 103 78 111 98 118 105 128

20:18:00 20 58 30 72 42 88 56 101 73 109 96 117 104 126

20:24:00 16 55 26 69 37 84 51 99 67 108 89 115 102 124

20:30:00 12 51 22 65 33 79 46 98 62 106 83 113 101 123

20:36:00 9 48 18 61 28 75 41 96 56 104 77 111 99 121

20:42:00 5 45 13 57 24 71 36 91 51 103 70 110 98 119
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a) 3200 méter síkfutás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

20:48:00 1 41 9 54 19 66 31 86 45 101 64 108 96 117

20:54:00 38 5 50 15 62 26 81 40 99 58 106 88 116

21:00:00 35 1 46 10 58 21 76 34 98 51 105 80 114

21:06:00 31 42 6 53 16 71 29 96 45 103 72 112

21:12:00 28 39 1 49 11 66 23 90 39 101 64 110

21:18:00 24 35 45 6 61 18 84 33 99 56 108

21:24:00 21 31 40 1 56 12 78 26 98 48 107

21:30:00 18 27 36 51 7 72 20 96 41 105

21:36:00 14 24 31 46 1 66 14 89 33 103

21:42:00 11 20 27 41 61 7 83 25 101

21:48:00 8 16 23 36 55 1 76 17 100

21:54:00 4 12 18 31 49 69 9 98

22:00:00 1 9 14 26 43 62 1 96

22:06:00 5 10 21 37 55 84

22:12:00 1 5 16 31 49 75

22:18:00 1 11 25 42 66

22:24:00 6 19 35 57

22:30:00 1 13 28 47

22:36:00 7 21 38

22:42:00 1 15 29

22:48:00 8 20

22:54:00 1 10

23:00:00 1

b) 6 km gyorsított menet sportöltözetben
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

34:36:00 140

34:42:00 139

34:48:00 138

34:54:00 136 140

35:00:00 135 138

35:06:00 134 137 140

35:12:00 133 135 139

35:18:00 131 134 138 140

35:24:00 130 133 137 139

35:30:00 129 132 136 138

35:36:00 128 131 135 137 140

35:42:00 126 130 134 136 139

35:48:00 125 128 132 134 138 140

35:54:00 124 127 131 133 137 138

36:00:00 122 140 126 130 132 136 137 140
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b) 6 km gyorsított menet sportöltözetben
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

36:06:00 121 138 125 129 131 135 136 138

36:12:00 120 138 124 128 130 134 135 138

36:18:00 119 137 123 127 129 133 134 137

36:24:00 117 136 121 126 128 132 134 136

36:30:00 116 135 120 140 125 127 131 133 135

36:36:00 115 134 119 138 124 126 130 132 134

36:42:00 113 133 118 138 123 125 129 131 133

36:48:00 112 132 117 137 121 124 128 130 132

36:54:00 111 132 116 136 120 123 127 129 132

37:00:00 110 131 114 135 119 140 122 126 128 131

37:06:00 108 130 113 134 118 139 121 125 127 130

37:12:00 107 129 112 134 117 138 120 124 126 129

37:18:00 106 128 111 133 116 137 119 123 125 128

37:24:00 104 127 110 132 115 137 118 122 125 127

37:30:00 103 127 109 131 114 136 117 140 121 124 127

37:36:00 102 126 107 130 113 135 116 139 120 123 126

37:42:00 101 125 106 130 112 134 115 138 119 122 125

37:48:00 99 124 105 129 110 134 114 137 118 121 124

37:54:00 98 123 104 128 109 133 113 137 117 120 123

38:00:00 97 122 103 127 108 132 112 136 116 140 119 122

38:06:00 96 121 102 126 107 131 111 135 115 139 118 121

38:12:00 94 121 100 126 106 131 110 134 114 138 117 121

38:18:00 93 120 99 125 105 130 109 134 113 138 116 120

38:24:00 92 119 98 124 104 129 108 133 112 137 116 119

38:30:00 90 118 97 123 103 128 107 132 111 136 115 140 118

38:36:00 89 117 96 122 102 128 106 132 110 136 114 139 117

38:42:00 88 116 95 122 101 127 105 131 109 135 113 139 116

38:48:00 87 115 93 121 99 126 104 130 108 134 112 138 115

38:54:00 85 115 92 120 98 125 103 130 107 134 111 137 115

39:00:00 84 114 91 119 97 125 102 129 106 133 110 137 114 140

39:06:00 81 113 90 118 96 124 100 128 105 132 109 136 113 139

39:12:00 79 112 89 118 95 123 99 127 104 132 108 135 112 138

39:18:00 76 111 88 117 94 122 98 127 103 131 107 135 111 137

39:24:00 74 110 86 116 93 122 97 126 102 130 107 134 110 137

39:30:00 72 110 85 115 92 121 96 125 101 130 106 133 110 136

39:36:00 69 109 84 114 91 120 95 125 100 129 105 133 109 136

39:42:00 67 108 81 114 90 119 94 124 99 128 104 132 108 135

39:48:00 64 107 78 113 88 119 93 123 98 128 103 131 107 134

39:54:00 62 106 76 112 87 118 92 123 97 127 102 131 106 134

40:00:00 60 105 74 111 86 117 91 122 96 126 101 130 105 133

40:06:00 57 104 72 110 85 116 90 121 95 125 100 130 104 133

40:12:00 55 104 70 110 84 116 89 120 94 125 99 129 104 132

40:18:00 53 103 68 109 82 115 88 120 93 124 98 128 103 131
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b) 6 km gyorsított menet sportöltözetben
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

40:24:00 50 102 66 108 80 114 87 119 92 123 98 128 102 131

40:30:00 48 101 63 107 78 113 86 118 91 123 97 127 101 130

40:36:00 46 100 61 106 76 113 85 118 90 122 96 126 100 130

40:42:00 43 99 59 106 74 112 84 117 89 121 95 126 99 129

40:48:00 41 98 57 105 72 111 83 116 88 121 94 125 98 128

40:54:00 39 98 55 104 70 110 81 116 87 120 93 124 98 128

41:00:00 36 97 53 103 68 110 79 115 86 119 92 124 97 127

41:06:00 34 96 50 102 66 109 78 114 85 119 91 123 96 127

41:12:00 32 95 48 102 64 108 76 113 84 118 90 122 95 126

41:18:00 29 94 46 101 62 107 74 113 84 117 89 122 94 125

41:24:00 27 93 44 100 60 107 72 112 82 117 89 121 93 125

41:30:00 25 92 42 99 58 106 70 111 80 116 88 120 92 124

41:36:00 22 92 40 98 56 105 69 111 79 115 87 120 92 124

41:42:00 20 91 38 98 54 104 67 110 77 115 86 119 91 123

41:48:00 17 90 35 97 52 104 65 109 75 114 85 118 90 122

41:54:00 15 89 33 96 51 103 63 109 74 113 84 118 89 122

42:00:00 13 88 31 95 49 102 62 108 72 113 82 117 88 121

42:06:00 10 87 29 94 47 101 60 107 70 112 81 117 87 121

42:12:00 8 87 27 94 45 101 58 106 69 111 79 116 87 120

42:18:00 6 86 25 93 43 100 56 106 67 111 77 115 86 119

42:24:00 3 85 23 92 41 99 54 105 65 110 76 115 85 119

42:30:00 1 84 20 91 39 98 53 104 64 109 74 114 84 118

42:36:00 83 18 90 37 98 51 104 62 108 73 113 82 118

42:42:00 81 16 90 35 97 49 103 60 108 71 113 81 117

42:48:00 80 14 89 33 96 47 102 59 107 70 112 79 116

42:54:00 78 12 88 31 95 46 102 57 106 68 111 78 116

43:00:00 77 10 87 29 95 44 101 55 106 67 111 76 115

43:06:00 75 7 86 27 94 42 100 54 105 65 110 75 115

43:12:00 74 5 86 25 93 40 99 52 104 63 109 74 114

43:18:00 73 3 85 23 92 38 99 51 104 62 109 72 113

43:24:00 71 1 84 21 92 37 98 49 103 60 108 71 113

43:30:00 70 83 19 91 35 97 47 102 59 107 69 112

43:36:00 68 81 17 90 33 97 46 102 57 107 68 112

43:42:00 67 80 15 89 31 96 44 101 56 106 66 111

43:48:00 65 79 13 89 29 95 42 100 54 105 65 110

43:54:00 64 77 11 88 28 95 41 100 52 105 63 110

44:00:00 62 76 9 87 26 94 39 99 51 104 62 109

44:06:00 61 74 7 86 24 93 37 98 49 104 60 109

44:12:00 59 73 5 86 22 92 36 98 48 103 59 108

44:18:00 58 72 3 85 21 92 34 97 46 102 58 107

44:24:00 56 70 1 84 19 91 32 96 45 102 56 107

44:30:00 55 69 82 17 90 31 96 43 101 55 106

44:36:00 54 68 81 15 90 29 95 42 100 53 106
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b) 6 km gyorsított menet sportöltözetben
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

44:42:00 52 66 80 13 89 27 94 40 100 52 105

44:48:00 51 65 78 12 88 26 94 38 99 50 104

44:54:00 49 64 77 10 88 24 93 37 98 49 104

45:00:00 48 62 76 8 87 22 92 35 98 47 103

45:06:00 46 61 74 6 86 21 91 34 97 46 103

45:12:00 45 59 73 5 85 19 91 32 96 45 102

45:18:00 43 58 72 3 85 18 90 31 96 43 101

45:24:00 42 57 70 1 84 16 89 29 95 42 101

45:30:00 40 55 69 83 14 89 28 94 40 100

45:36:00 39 54 68 81 13 88 26 94 39 100

45:42:00 38 53 67 80 11 87 24 93 37 99

45:48:00 36 51 65 79 9 87 23 92 36 98

45:54:00 35 50 64 78 8 86 21 92 34 98

46:00:00 33 49 63 76 6 85 20 91 33 97

46:06:00 32 47 61 75 4 85 18 91 31 97

46:12:00 30 46 60 74 3 84 17 90 30 96

46:18:00 29 45 59 72 1 84 15 89 29 95

46:24:00 27 43 57 71 83 13 89 27 95

46:30:00 26 42 56 70 81 12 88 26 94

46:36:00 24 40 55 69 80 10 87 24 94

46:42:00 23 39 53 67 79 9 87 23 93

46:48:00 21 38 52 66 78 7 86 21 92

46:54:00 20 36 51 65 77 6 85 20 92

47:00:00 19 35 49 63 75 4 85 18 91

47:06:00 17 34 48 62 74 3 84 17 91

47:12:00 16 32 47 61 73 1 84 16 90

47:18:00 14 31 46 60 72 83 14 89

47:24:00 13 30 44 58 71 82 13 89

47:30:00 11 28 43 57 69 80 11 88

47:36:00 10 27 42 56 68 79 10 88

47:42:00 8 25 40 55 67 78 8 87

47:48:00 7 24 39 53 66 77 7 86

47:54:00 5 23 38 52 65 76 5 86

48:00:00 4 21 36 51 63 75 4 85

48:06:00 2 20 35 49 62 73 2 85

48:12:00 1 19 34 48 61 72 1 84

48:18:00 17 32 47 60 71 82

48:24:00 16 31 46 59 70 81

48:30:00 15 30 44 57 69 80

48:36:00 13 29 43 56 68 79

48:42:00 12 27 42 55 67 78

48:48:00 11 26 41 54 65 77

48:54:00 9 25 39 53 64 76

2006/31. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2593



b) 6 km gyorsított menet sportöltözetben
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

49:00:00 8 23 38 51 63 75

49:06:00 6 22 37 50 62 74

49:12:00 5 21 35 49 61 73

49:18:00 4 19 34 48 60 71

49:24:00 2 18 33 47 59 70

49:30:00 1 17 32 45 57 69

49:36:00 15 30 44 56 68

49:42:00 14 29 43 55 67

49:48:00 13 28 42 54 66

49:54:00 11 27 41 53 65

50:00:00 10 25 39 52 64

50:06:00 9 24 38 50 63

50:12:00 8 23 37 49 62

50:18:00 6 21 36 48 60

50:24:00 5 20 35 47 59

50:30:00 4 19 33 46 58

50:36:00 2 18 32 45 57

50:42:00 1 16 31 44 56

50:48:00 15 30 42 55

50:54:00 14 29 41 54

51:00:00 12 27 40 53

51:06:00 11 26 39 52

51:12:00 10 25 38 51

51:18:00 9 24 37 49

51:24:00 7 23 36 48

51:30:00 6 21 34 47

51:36:00 5 20 33 46

51:42:00 4 19 32 45

51:48:00 2 18 31 44

51:54:00 1 17 30 43

52:00:00 15 29 42

52:06:00 14 27 41

52:12:00 13 26 40

52:18:00 12 25 38

52:24:00 11 24 37

52:30:00 9 23 36

52:36:00 8 22 35

52:42:00 7 21 34

52:48:00 6 19 33

52:54:00 5 18 32

53:00:00 3 17 31

53:06:00 2 16 30

53:12:00 1 15 29
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b) 6 km gyorsított menet sportöltözetben
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ pontértékek

53:18:00 14 27

53:24:00 13 26

53:30:00 11 25

53:36:00 10 24

53:42:00 9 23

53:48:00 8 22

53:54:00 7 21

54:00:00 6 20

54:06:00 4 19

54:12:00 3 18

54:18:00 2 16

54:24:00 1 15

54:30:00 14

54:36:00 13

54:42:00 12

54:48:00 11

54:54:00 10

55:00:00 9

55:06:00 8

55:12:00 7

55:18:00 5

55:24:00 4

55:30:00 3

55:36:00 2

55:42:00 1

c) Mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás (ffi T1-T4 és nõk T3, T4)
és mellsõ térdelõtámaszban karhajlítás-nyújtás (nõk T1, T2, FÜV)

Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Ismétlésszám pontértékek

75 100

74 98

73 96

72 95

71 100 94

70 98 92

69 96 91

68 95 90 100

67 94 89 99

66 92 87 98

65 91 86 96

64 89 85 95
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c) Mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás (ffi T1-T4 és nõk T3, T4)
és mellsõ térdelõtámaszban karhajlítás-nyújtás (nõk T1, T2, FÜV)

Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Ismétlésszám pontértékek

63 88 83 93

62 87 82 92

61 85 81 90

60 84 80 89 100

59 82 78 87 99

58 81 77 86 97

57 80 76 84 96

56 78 74 83 94

55 77 73 81 92

54 75 72 80 91

53 74 70 78 89

52 73 69 77 87

51 71 68 75 86 100

50 70 67 74 84 98

49 68 65 72 82 96

48 67 64 71 80 94

47 66 63 69 79 92

46 64 61 68 77 90 100

45 63 60 66 75 88 98

44 61 59 65 74 86 96

43 60 58 63 72 84 94

42 59 57 62 70 82 92

41 57 55 60 69 80 89

40 56 54 58 67 78 87

39 55 53 57 65 76 85

38 53 51 55 63 74 83 100

37 52 50 54 62 72 80 98

36 50 100 49 100 52 60 70 78 95

35 49 98 47 98 51 58 68 76 92

34 48 95 46 95 49 56 66 74 90

33 46 92 45 92 48 54 64 71 87

32 45 89 43 89 46 53 62 69 84

31 43 86 42 86 45 51 60 67 82

30 42 83 41 83 44 100 50 58 65 79

29 41 80 39 80 42 97 48 56 62 76

28 39 77 38 77 41 94 46 100 54 60 74

27 38 75 36 75 39 91 45 97 52 58 71

26 36 72 35 72 38 87 43 93 50 100 56 68

25 35 69 34 69 36 84 41 90 48 96 54 100 65 100

24 34 66 32 66 35 80 40 86 46 92 52 96 63 96

23 32 63 31 63 33 77 38 82 44 88 49 92 60 92

22 31 60 30 60 32 74 36 79 42 84 47 88 57 88
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c) Mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás (ffi T1-T4 és nõk T3, T4)
és mellsõ térdelõtámaszban karhajlítás-nyújtás (nõk T1, T2, FÜV)

Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Ismétlésszám pontértékek

21 29 57 28 57 30 70 35 75 40 80 45 84 55 84

20 28 54 27 54 29 67 33 71 39 76 43 80 52 80

19 27 51 26 51 28 63 31 67 37 72 41 76 49 76

18 25 49 24 49 26 60 30 64 35 68 39 72 47 72

17 24 46 23 46 25 57 28 60 33 64 37 68 44 68

16 22 43 22 43 23 54 26 57 31 60 34 64 42 64

15 21 41 20 41 22 50 25 53 29 57 32 60 39 60

14 20 38 19 38 20 47 23 50 27 53 30 56 36 56

13 18 35 18 35 19 44 21 46 25 49 28 52 34 52

12 17 32 16 32 17 40 20 43 23 46 26 48 31 48

11 15 30 15 30 16 37 18 39 21 42 24 44 29 44

10 14 27 14 27 15 34 17 36 19 38 22 40 26 40

9 13 24 12 24 13 30 15 32 17 34 19 36 23 36

8 11 22 11 22 12 27 13 28 15 30 17 32 21 32

7 10 19 9 19 10 23 12 25 13 27 15 28 18 28

6 8 16 8 16 9 20 10 21 12 23 13 24 16 24

5 7 14 7 14 7 17 8 18 10 19 11 20 13 20

4 6 11 5 11 6 13 7 14 8 15 9 16 10 16

3 4 8 4 8 4 10 5 11 6 11 6 12 8 12

2 3 5 3 5 3 7 3 7 4 8 4 8 5 8

1 1 3 1 3 1 3 2 4 2 4 2 4 3 4

d) Húzódzkodás nyújtón (ffi) társ segítségével (nõ, FÜV)
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem

pontértékekffi/nõ

Ismétlésszám/db

20 100

19 95

18 90 100

17 85 94

16 80 89 100

15 75 83 94

14 70 78 88 100

13 65 72 81 93

12 60 67 75 86 100

11 55 61 69 79 92

10 50 56 63 71 83 100

9 45 50 56 64 75 90

8 40 44 50 57 67 80 100

7 35 39 44 50 58 70 88
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d) Húzódzkodás nyújtón (ffi) társ segítségével (nõ, FÜV)
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem

pontértékekffi/nõ

Ismétlésszám/db

6 30 33 38 43 50 60 75

5 25 28 31 36 42 50 63

4 20 22 25 29 33 40 50

3 15 17 19 21 25 30 38

2 10 11 13 14 17 20 25

1 5 6 6 7 8 10 13

e) Hanyatt fekvésbõl felülés hajlított térddel (T3, T4), hanyatt fekvésbõl lapocka-emelés (T1, T2, FÜV)
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Ismétlésszám pontértékek

86 100

85 99

84 98

83 97

82 96

81 95

80 93 100

79 92 99

78 91 98

77 90 96

76 89 95

75 87 100 94

74 86 98 93

73 85 96 91 100

72 84 95 90 98

71 83 94 89 96 100

70 81 92 88 95 98

69 80 91 86 94 96

68 79 90 85 92 95

67 78 89 84 91 94

66 77 87 83 90 92

65 75 86 81 88 91

64 74 85 80 87 89

63 73 83 79 86 88 100 100

62 72 82 78 84 87 98 98

61 71 81 76 83 85 97 97

60 70 80 75 82 84 95 95

59 68 78 74 80 82 94 94

58 67 77 73 79 81 92 92 100 100
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e) Hanyatt fekvésbõl felülés hajlított térddel (T3, T4), hanyatt fekvésbõl lapocka-emelés (T1, T2, FÜV)
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Ismétlésszám pontértékek

57 66 76 71 78 80 90 90 98 98

56 65 74 70 76 78 89 89 96 96

55 64 73 69 75 77 87 87 95 95 100

54 62 72 68 74 75 86 86 93 93 98

53 61 70 66 72 74 84 84 91 91 96 100

52 60 69 65 71 73 82 82 89 89 94 98

51 59 68 64 69 71 81 81 88 88 92 96

50 58 67 63 68 70 79 79 86 86 91 94

49 57 65 61 67 68 78 78 84 84 89 92

48 56 64 60 65 67 76 76 82 82 100 87 90

47 55 63 59 64 66 74 74 81 81 98 85 89

46 53 61 58 63 64 73 73 79 79 96 83 87

45 52 60 56 61 63 71 71 77 77 94 82 85

44 51 59 55 60 61 70 70 76 76 92 80 83

43 50 58 54 58 60 68 68 74 74 89 78 81

42 49 57 53 57 58 66 66 72 72 87 76 79

41 48 55 51 55 56 65 65 70 70 85 74 100 77

40 46 54 50 54 55 63 63 69 69 83 73 98 75

39 45 53 49 53 54 62 62 67 67 81 71 96 73

38 44 51 48 51 52 60 60 65 65 79 69 93 71

37 43 50 46 50 51 59 59 63 63 77 67 91 70

36 42 49 45 49 50 58 58 62 62 75 65 88 68 100

35 41 47 44 47 48 56 56 60 60 73 64 86 66 97

34 39 46 43 46 47 54 54 58 58 71 62 83 64 95

33 38 45 41 45 45 53 53 56 56 68 60 80 62 92

32 37 43 40 43 44 51 51 54 54 66 58 78 60 89

31 36 42 39 42 43 50 50 53 53 64 56 75 58 86

30 35 41 38 41 41 48 48 51 51 62 54 73 56 83

29 34 39 36 39 40 46 46 49 49 60 52 70 54 80

28 32 38 35 38 39 45 45 48 48 58 50 68 53 77

27 31 36 34 36 37 43 43 46 46 56 49 65 51 74

26 30 35 33 35 36 42 42 44 44 54 47 63 49 72

25 29 34 31 34 34 40 40 43 43 52 45 60 47 69

24 28 32 30 32 33 38 38 41 41 50 43 58 45 66

23 27 31 29 31 32 37 37 39 39 48 41 55 43 63

22 26 30 28 30 30 35 35 37 37 46 40 53 41 60

21 24 28 26 28 29 34 34 36 36 44 38 50 39 57

20 23 27 25 27 28 32 32 34 34 42 36 48 38 54

19 22 26 24 26 26 30 30 32 32 39 34 46 36 51

18 21 24 23 24 25 29 29 31 31 37 32 43 34 49

17 20 23 21 23 23 27 27 29 29 35 31 41 32 46

16 19 22 20 22 22 26 26 27 27 33 29 38 30 43
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e) Hanyatt fekvésbõl felülés hajlított térddel (T3, T4), hanyatt fekvésbõl lapocka-emelés (T1, T2, FÜV)
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Ismétlésszám pontértékek

15 17 20 19 20 21 24 24 26 26 31 27 36 28 41

14 16 19 18 19 19 22 22 24 24 29 25 34 26 38

13 15 18 16 18 18 21 21 22 22 27 23 31 24 35

12 14 16 15 16 17 19 19 20 20 25 22 29 23 32

11 13 15 14 15 15 18 18 19 19 23 20 26 21 30

10 12 14 13 14 14 16 16 17 17 21 18 24 19 27

9 10 12 11 12 12 14 14 15 15 19 16 22 17 24

8 9 11 10 11 11 13 13 14 14 17 14 19 15 22

7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 15 13 17 13 19

6 7 8 8 8 8 10 10 10 10 12 11 14 11 16

5 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10 9 12 9 14

4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 10 8 11

3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 7 6 8

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3

f) Ergometria T1, T2 és FÜV
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

2,50 140

2,49 139

2,48 138

2,47 137

2,46 136 140

2,45 134 139

2,44 133 138

2,43 132 137

2,42 131 136 140

2,41 130 135 139

2,40 129 134 138

2,39 128 133 137

2,38 127 131 136 140

2,37 125 130 135 139

2,36 124 129 134 138

2,35 123 128 133 137

2,34 122 127 131 136 140

2,33 121 126 130 135 139

2,32 120 125 129 134 138

2,31 119 124 128 133 137

2,30 118 122 127 131 136 140
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f) Ergometria T1, T2 és FÜV
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

2,29 116 121 126 130 135 139

2,28 115 120 125 129 134 138

2,27 114 119 124 128 133 137

2,26 113 118 122 127 131 136 140

2,25 112 140 117 121 126 130 135 139

2,24 111 139 116 120 125 129 134 138

2,23 110 138 115 119 124 128 133 137

2,22 109 137 113 118 122 127 131 136

2,21 108 136 112 140 117 121 126 130 135

2,20 106 135 111 139 116 120 125 129 134

2,19 105 134 110 138 115 119 124 128 133

2,18 104 133 109 137 113 118 122 127 131

2,17 103 131 108 136 112 140 117 121 126 130

2,16 102 130 107 135 111 139 116 120 125 129

2,15 101 129 105 134 110 138 115 119 124 128

2,14 100 128 104 133 109 137 113 118 122 127

2,13 99 127 103 131 108 136 112 140 117 121 126

2,12 97 126 102 130 107 135 111 139 116 120 125

2,11 96 125 101 129 105 134 110 138 115 119 124

2,10 95 124 100 128 104 133 109 137 113 118 122

2,09 94 122 99 127 103 131 108 136 112 140 117 121

2,08 93 121 98 126 102 130 107 135 111 139 116 120

2,07 92 120 96 125 101 129 105 134 110 138 115 119

2,06 91 119 95 124 100 128 104 133 109 137 113 118

2,05 90 118 94 122 99 127 103 131 108 136 112 140 117

2,04 88 117 93 121 98 126 102 130 107 135 111 139 116

2,03 87 116 92 120 96 125 101 129 105 134 110 138 115

2,02 86 115 91 119 95 124 100 128 104 133 109 137 113

2,01 85 113 90 118 94 122 99 127 103 131 108 136 112 140

2,00 84 112 89 117 93 121 98 126 102 130 107 135 111 139

1,99 81 111 87 116 92 120 96 125 101 129 105 134 110 138

1,98 78 110 86 115 91 119 95 124 100 128 104 133 109 137

1,97 75 109 85 113 90 118 94 122 99 127 103 131 108 136

1,96 71 108 84 112 89 117 93 121 98 126 102 130 107 135

1,95 68 107 81 111 87 116 92 120 96 125 101 129 105 134

1,94 65 105 78 110 86 115 91 119 95 124 100 128 104 133

1,93 61 104 75 109 85 113 90 118 94 122 99 127 103 131

1,92 58 103 71 108 84 112 89 117 93 121 98 126 102 130

1,91 55 102 68 107 81 111 87 116 92 120 96 125 101 129

1,90 51 101 65 105 78 110 86 115 91 119 95 124 100 128

1,89 48 100 61 104 75 109 85 113 90 118 94 122 99 127

1,88 45 99 58 103 71 108 84 112 89 117 93 121 98 126
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f) Ergometria T1, T2 és FÜV
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

1,87 41 98 55 102 68 107 81 111 87 116 92 120 96 125

1,86 38 96 51 101 65 105 78 110 86 115 91 119 95 124

1,85 35 95 48 100 61 104 75 109 85 113 90 118 94 122

1,84 31 94 45 99 58 103 71 108 84 112 89 117 93 121

1,83 28 93 41 98 55 102 68 107 81 111 87 116 92 120

1,82 24 92 38 96 51 101 65 105 78 110 86 115 91 119

1,81 21 91 35 95 48 100 61 104 75 109 85 113 90 118

1,80 18 90 31 94 45 99 58 103 71 108 84 112 89 117

1,79 14 89 28 93 41 98 55 102 68 107 81 111 87 116

1,78 11 87 24 92 38 96 51 101 65 105 78 110 86 115

1,77 8 86 21 91 35 95 48 100 61 104 75 109 85 113

1,76 4 85 18 90 31 94 45 99 58 103 71 108 84 112

1,75 1 84 14 89 28 93 41 98 55 102 68 107 81 111

1,74 81 11 87 24 92 38 96 51 101 65 105 78 110

1,73 78 8 86 21 91 35 95 48 100 61 104 75 109

1,72 75 4 85 18 90 31 94 45 99 58 103 71 108

1,71 71 1 84 14 89 28 93 41 98 55 102 68 107

1,70 68 81 11 87 24 92 38 96 51 101 65 105

1,69 65 78 8 86 21 91 35 95 48 100 61 104

1,68 61 75 4 85 18 90 31 94 45 99 58 103

1,67 58 71 1 84 14 89 28 93 41 98 55 102

1,66 55 68 81 11 87 24 92 38 96 51 101

1,65 51 65 78 8 86 21 91 35 95 48 100

1,64 48 61 75 4 85 18 90 31 94 45 99

1,63 45 58 71 1 84 14 89 28 93 41 98

1,62 41 55 68 81 11 87 24 92 38 96

1,61 38 51 65 78 8 86 21 91 35 95

1,60 35 48 61 75 4 85 18 90 31 94

1,59 31 45 58 71 1 84 14 89 28 93

1,58 28 41 55 68 81 11 87 24 92

1,57 24 38 51 65 78 8 86 21 91

1,56 21 35 48 61 75 4 85 18 90

1,55 18 31 45 58 71 1 84 14 89

1,54 14 28 41 55 68 81 11 87

1,53 11 24 38 51 65 78 8 86

1,52 8 21 35 48 61 75 4 85

1,51 4 18 31 45 58 71 1 84

1,50 1 14 28 41 55 68 81

1,49 11 24 38 51 65 78

1,48 8 21 35 48 61 75

1,47 4 18 31 45 58 71

1,46 1 14 28 41 55 68
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f) Ergometria T1, T2 és FÜV
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

1,45 11 24 38 51 65

1,44 8 21 35 48 61

1,43 4 18 31 45 58

1,42 1 14 28 41 55

1,41 11 24 38 51

1,40 8 21 35 48

1,39 4 18 31 45

1,38 1 14 28 41

1,37 11 24 38

1,36 8 21 35

1,35 4 18 31

1,34 1 14 28

1,33 11 24

1,32 8 21

1,31 4 18

1,30 1 14

1,29 11

1,28 8

1,27 4

1,26 1

g) Ergometria T3, T4
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

3,50 160

3,49 158

3,48 158

3,47 157

3,46 156

3,45 156

3,44 155

3,43 155

3,42 154

3,41 153

3,40 153

3,39 152

3,38 151

3,37 151 160

3,36 150 158

3,35 150 157
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g) Ergometria T3, T4
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

3,34 149 157

3,33 148 156

3,32 148 155

3,31 147 155

3,30 146 154

3,29 146 153

3,28 145 153

3,27 145 152

3,26 144 151

3,25 143 151

3,24 143 150 160

3,23 142 149 158

3,22 141 149 158

3,21 141 148 157

3,20 140 147 156

3,19 139 147 156

3,18 139 146 155

3,17 138 146 154

3,16 138 145 153

3,15 137 144 153

3,14 136 144 152

3,13 136 143 151

3,12 135 142 151

3,11 134 142 150 160

3,10 134 141 149 159

3,09 133 140 149 158

3,08 133 140 148 158

3,07 132 139 147 157

3,06 131 138 146 156

3,05 131 138 146 155

3,04 130 137 145 155

3,03 129 136 144 154

3,02 129 136 144 153

3,01 128 135 143 152

3,00 128 160 134 142 152

2,99 127 160 134 142 151

2,98 126 159 133 141 150 160

2,97 126 158 132 140 149 159

2,96 125 157 132 139 149 158

2,95 124 156 131 139 148 158

2,94 124 155 130 138 147 157

2,93 123 154 130 137 146 156
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g) Ergometria T3, T4
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

2,92 122 154 129 160 137 146 155

2,91 122 153 128 160 136 145 154

2,90 121 152 128 159 135 144 154

2,89 121 151 127 158 135 143 153

2,88 120 150 126 157 134 143 152

2,87 119 149 126 156 133 142 151

2,86 119 148 125 155 132 141 150

2,85 118 148 124 154 132 140 150 160

2,84 117 147 124 154 131 160 140 149 159

2,83 117 146 123 153 130 160 139 148 158

2,82 116 145 122 152 130 159 138 147 157

2,81 116 144 122 151 129 158 137 146 156

2,80 115 143 121 150 128 157 137 146 156

2,79 114 142 120 149 128 156 136 145 155

2,78 114 142 120 148 127 155 135 144 154

2,77 113 141 119 148 126 154 134 143 153

2,76 112 140 118 147 125 154 134 160 142 152

2,75 112 139 118 146 125 153 133 160 142 151

2,74 111 138 117 145 124 152 132 159 141 151

2,73 110 137 116 144 123 151 131 158 140 150

2,72 110 136 116 143 123 150 131 157 139 149 160

2,71 109 136 115 142 122 149 130 156 138 148 159

2,70 109 135 114 142 121 148 129 155 138 147 159

2,69 108 134 114 141 121 148 128 154 137 146 158

2,68 107 133 113 140 120 147 128 154 136 160 145 157

2,67 107 132 113 139 119 146 127 153 135 160 145 156

2,66 106 131 112 138 118 145 126 152 134 159 144 155

2,65 105 130 111 137 118 144 125 151 134 158 143 154

2,64 105 130 111 136 117 143 125 150 133 157 142 153

2,63 104 129 110 136 116 142 124 149 132 156 141 152

2,62 104 128 109 135 116 142 123 148 131 155 140 151

2,61 103 127 109 134 115 141 122 148 130 154 139 150

2,60 102 126 108 133 114 140 122 147 130 154 139 160 149

2,59 102 125 107 132 114 139 121 146 129 153 138 160 148

2,58 101 124 107 131 113 138 120 145 128 152 137 159 148

2,57 100 124 106 130 112 137 119 144 127 151 136 158 147

2,56 100 123 105 130 111 136 119 143 126 150 135 157 146

2,55 99 122 105 129 111 136 118 142 126 149 134 156 145

2,54 99 121 104 128 110 135 117 142 125 148 133 155 144

2,53 98 120 103 127 109 134 116 141 124 148 133 154 143

2,52 97 119 103 126 109 133 116 140 123 147 132 154 142 160

2,51 97 118 102 125 108 132 115 139 122 146 131 153 141 160
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g) Ergometria T3, T4
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

2,50 96 118 101 124 107 131 114 138 122 145 130 152 140 159

2,49 94 117 101 124 107 130 113 137 121 144 129 151 139 158

2,48 92 116 100 123 106 130 113 136 120 143 128 150 138 157

2,47 90 115 99 122 105 129 112 136 119 142 128 149 137 156

2,46 88 114 99 121 104 128 111 135 118 142 127 148 136 155

2,45 87 113 98 120 104 127 110 134 118 141 126 148 136 154

2,44 85 112 97 119 103 126 110 133 117 140 125 147 135 154

2,43 83 111 97 118 102 125 109 132 116 139 124 146 134 153

2,42 81 111 96 118 102 124 108 131 115 138 123 145 133 152

2,41 79 110 94 117 101 124 107 130 114 137 122 144 132 151

2,40 77 109 92 116 100 123 107 130 114 136 122 143 131 150

2,39 75 108 90 115 100 122 106 129 113 136 121 142 130 149

2,38 73 107 88 114 99 121 105 128 112 135 120 142 129 148

2,37 71 106 86 113 98 120 104 127 111 134 119 141 128 148

2,36 69 105 84 112 97 119 104 126 110 133 118 140 127 147

2,35 68 105 82 111 97 118 103 125 110 132 117 139 126 146

2,34 66 104 80 111 96 118 102 124 109 131 116 138 125 145

2,33 64 103 78 110 94 117 101 124 108 130 116 137 125 144

2,32 62 102 76 109 91 116 101 123 107 130 115 136 124 143

2,31 60 101 73 108 89 115 100 122 106 129 114 136 123 142

2,30 58 100 71 107 87 114 99 121 106 128 113 135 122 142

2,29 56 99 69 106 85 113 98 120 105 127 112 134 121 141

2,28 54 99 67 105 82 112 98 119 104 126 111 133 120 140

2,27 52 98 65 105 80 111 97 118 103 125 110 132 119 139

2,26 50 97 63 104 78 111 96 118 102 124 110 131 118 138

2,25 49 96 61 103 76 110 94 117 102 124 109 130 117 137

2,24 47 94 59 102 73 109 92 116 101 123 108 130 116 136

2,23 45 92 57 101 71 108 89 115 100 122 107 129 115 136

2,22 43 90 55 100 69 107 87 114 99 121 106 128 114 135

2,21 41 88 53 99 67 106 84 113 98 120 105 127 113 134

2,20 39 87 51 99 64 105 82 112 98 119 105 126 113 133

2,19 37 85 49 98 62 105 79 111 97 118 104 125 112 132

2,18 35 83 47 97 60 104 77 111 96 118 103 124 111 131

2,17 33 81 44 96 58 103 74 110 92 117 102 124 110 130

2,16 31 79 42 93 55 102 72 109 90 116 101 123 109 130

2,15 30 77 40 91 53 101 69 108 87 115 100 122 108 129

2,14 28 75 38 89 51 100 67 107 84 114 99 121 107 128

2,13 26 73 36 87 48 99 64 106 81 113 99 120 106 127

2,12 24 71 34 85 46 99 61 105 79 112 98 119 105 126

2,11 22 69 32 83 44 98 59 105 76 111 97 118 104 125

2,10 20 68 30 81 42 97 56 104 73 111 96 118 103 124

2,09 18 66 28 79 39 96 54 103 70 110 94 117 102 124
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g) Ergometria T3, T4
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

2,08 16 64 26 77 37 94 51 102 67 109 91 116 102 123

2,07 14 62 24 75 35 91 49 101 65 108 87 115 101 122

2,06 12 60 22 73 33 89 46 100 62 107 84 114 100 121

2,05 11 58 20 71 30 87 44 99 59 106 81 113 99 120

2,04 9 56 18 69 28 85 41 99 56 105 78 112 98 119

2,03 7 54 15 67 26 82 39 98 54 105 75 111 97 118

2,02 5 52 13 65 24 80 36 97 51 104 71 111 96 118

2,01 3 50 11 63 21 78 34 96 48 103 68 110 93 117

2,00 1 49 9 61 19 75 31 94 45 102 65 109 89 116

1,99 47 7 59 17 73 29 92 43 101 62 108 86 115

1,98 45 5 56 15 71 26 89 40 100 59 107 82 114

1,97 43 3 54 12 69 24 87 37 99 55 106 78 113

1,96 41 1 52 10 66 21 84 34 99 52 105 75 112

1,95 39 50 8 64 19 82 31 98 49 105 71 111

1,94 37 48 6 62 16 79 29 97 46 104 67 111

1,93 35 46 3 60 14 77 26 96 43 103 64 110

1,92 33 44 1 57 11 74 23 93 39 102 60 109

1,91 31 42 55 9 72 20 91 36 101 56 108

1,90 30 40 53 6 69 18 88 33 100 53 107

1,89 28 38 51 4 67 15 85 30 99 49 106

1,88 26 36 48 1 64 12 82 27 99 45 105

1,87 24 34 46 61 9 79 23 98 41 105

1,86 22 32 44 59 7 77 20 97 38 104

1,85 20 30 42 56 4 74 17 96 34 103

1,84 18 28 39 54 1 71 14 94 30 102

1,83 16 26 37 51 68 11 91 27 101

1,82 14 24 35 49 65 7 87 23 100

1,81 12 22 33 46 63 4 84 19 99

1,80 11 19 30 44 60 1 81 16 99

1,79 9 17 28 41 57 78 12 98

1,78 7 15 26 39 54 75 8 97

1,77 5 13 24 36 51 71 5 96

1,76 3 11 21 34 49 68 1 94

1,75 1 9 19 31 46 65 90

1,74 7 17 29 43 62 86

1,73 5 15 26 40 59 82

1,72 3 12 24 37 55 79

1,71 1 10 21 35 52 75

1,70 8 19 32 49 71

1,69 6 16 29 46 68

1,68 3 14 26 43 64

1,67 1 11 23 39 60
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g) Ergometria T3, T4
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

ttkg/watt pontértékek

1,66 9 21 36 57

1,65 6 18 33 53

1,64 4 15 30 49

1,63 1 12 27 45

1,62 9 23 42

1,61 7 20 38

1,60 4 17 34

1,59 1 14 31

1,58 11 27

1,57 7 23

1,56 4 20

1,55 1 16

1,54 12

1,53 8

1,52 5

1,51 1

h) 800 méter úszás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ (p:mp) pontértékek

16:00:00 140

16:20:00 139

16:40:00 138 140

17:00:00 137 139

17:20:00 136 138 140

17:40:00 135 137 139

18:00:00 134 135 138 140

18:20:00 132 134 137 139

18:40:00 131 133 136 138 140

19:00:00 130 132 135 137 139

19:20:00 129 131 134 136 138 140

19:40:00 128 130 133 135 137 139

20:00:00 127 140 129 132 134 136 138 140

20:20:00 126 138 128 131 133 135 137 139

20:40:00 125 137 127 130 132 134 136 138

21:00:00 124 136 126 129 131 133 135 137

21:20:00 123 136 125 127 130 132 134 136

21:40:00 121 135 124 126 129 131 133 135

22:00:00 120 134 123 125 128 130 132 134

22:20:00 119 133 122 140 124 127 129 131 133
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h) 800 méter úszás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ (p:mp) pontértékek

22:40:00 118 132 121 139 123 126 128 130 132

23:00:00 117 131 120 139 122 125 127 129 131

23:20:00 116 130 119 138 121 124 126 128 131

23:40:00 115 129 118 137 120 123 125 127 130

24:00:00 114 128 117 136 119 122 124 126 129

24:20:00 113 127 116 136 118 140 121 123 125 128

24:40:00 112 126 114 135 117 138 120 122 124 127

25:00:00 110 125 113 134 116 137 119 121 123 126

25:20:00 109 124 112 133 115 137 118 120 122 125

25:40:00 108 124 111 133 114 136 117 119 121 124

26:00:00 107 123 110 132 113 135 116 118 120 123

26:20:00 106 122 109 131 112 135 115 117 120 122

26:40:00 105 121 108 130 111 134 114 140 116 119 121

27:00:00 104 120 107 129 110 134 113 138 115 118 120

27:20:00 103 119 106 129 109 133 112 138 114 117 119

27:40:00 102 118 105 128 108 132 111 137 113 116 118

28:00:00 101 117 104 127 107 132 110 137 112 115 117

28:20:00 99 116 103 126 106 131 109 136 111 114 117

28:40:00 98 115 102 126 105 130 108 136 110 140 113 116

29:00:00 97 114 101 125 104 130 107 135 109 138 112 115

29:20:00 96 113 100 124 103 129 106 135 109 138 111 114

29:40:00 95 113 99 123 102 129 105 134 108 137 110 113

30:00:00 94 112 98 123 101 128 104 134 107 137 109 112

30:20:00 93 111 97 122 100 127 103 133 106 136 108 111

30:40:00 92 110 96 121 98 127 102 132 105 136 107 110

31:00:00 91 109 95 120 97 126 101 132 104 135 106 140 109

31:20:00 90 108 93 119 96 125 100 131 103 135 105 138 108

31:40:00 88 107 92 119 95 125 99 131 102 134 104 137 107

32:00:00 87 106 91 118 94 124 98 130 101 134 103 137 106

32:20:00 86 105 90 117 93 124 97 130 100 133 102 136 105

32:40:00 85 104 89 116 92 123 96 129 99 133 101 136 104

33:00:00 84 103 88 116 91 122 95 129 98 132 100 135 104 140

33:20:00 79 102 87 115 90 122 94 128 97 132 99 135 103 138

33:40:00 75 101 86 114 89 121 93 127 96 132 98 135 102 138

34:00:00 71 101 85 113 88 120 92 127 95 131 97 134 101 137

34:20:00 67 100 84 112 87 120 91 126 94 131 96 134 100 137

34:40:00 63 99 82 112 86 119 90 126 93 130 96 133 99 136

35:00:00 60 98 80 111 85 118 89 125 92 130 95 133 98 136

35:20:00 56 97 78 110 84 118 88 125 91 129 94 132 97 136

35:40:00 52 96 75 109 82 117 87 124 90 129 93 132 96 135

36:00:00 48 95 73 109 81 117 86 124 89 128 92 132 95 135

36:20:00 44 94 71 108 79 116 85 123 88 128 91 131 94 134
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h) 800 méter úszás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ (p:mp) pontértékek

36:40:00 40 93 69 107 78 115 84 123 87 127 90 131 93 134

37:00:00 36 92 66 106 76 115 84 122 86 127 89 130 92 134

37:20:00 32 91 64 106 74 114 83 121 85 126 88 130 91 133

37:40:00 28 90 62 105 73 113 81 121 84 126 87 129 91 133

38:00:00 24 90 60 104 71 113 80 120 84 125 86 129 90 133

38:20:00 21 89 57 103 70 112 79 120 83 125 85 129 89 132

38:40:00 17 88 55 102 68 112 78 119 82 124 84 128 88 132

39:00:00 13 87 53 102 67 111 77 119 81 124 83 128 87 131

39:20:00 9 86 51 101 65 110 75 118 80 123 83 127 86 131

39:40:00 5 85 48 100 64 110 74 118 79 123 82 127 85 131

40:00:00 1 84 46 99 62 109 73 117 78 122 81 127 84 130

40:20:00 83 44 99 61 108 72 116 77 122 80 126 83 130

40:40:00 82 42 98 59 108 71 116 76 121 79 126 82 129

41:00:00 82 39 97 58 107 69 115 75 121 79 125 82 129

41:20:00 81 37 96 56 107 68 115 74 120 78 125 81 129

41:40:00 80 35 96 55 106 67 114 73 120 77 124 80 128

42:00:00 80 33 95 53 105 66 114 72 120 76 124 80 128

42:20:00 79 30 94 51 105 65 113 71 119 75 124 79 128

42:40:00 78 28 93 50 104 63 113 70 119 75 123 78 127

43:00:00 78 26 92 48 103 62 112 69 118 74 123 78 127

43:20:00 77 24 92 47 103 61 112 68 118 73 122 77 126

43:40:00 76 21 91 45 102 60 111 67 117 72 122 76 126

44:00:00 76 19 90 44 102 59 110 66 117 71 121 76 126

44:20:00 75 17 89 42 101 57 110 65 116 71 121 75 125

44:40:00 74 15 89 41 100 56 109 64 116 70 121 74 125

45:00:00 73 12 88 39 100 55 109 63 115 69 120 73 124

45:20:00 73 10 87 38 99 54 108 62 115 68 120 73 124

45:40:00 72 8 86 36 98 53 108 61 114 67 119 72 124

46:00:00 71 6 86 35 98 51 107 61 114 67 119 71 123

46:20:00 71 3 85 33 97 50 107 60 113 66 118 71 123

46:40:00 70 1 84 32 97 49 106 59 113 65 118 70 123

47:00:00 69 84 30 96 48 105 58 112 64 118 69 122

47:20:00 69 83 29 95 47 105 57 112 63 117 69 122

47:40:00 68 82 27 95 45 104 56 111 63 117 68 121

48:00:00 67 82 25 94 44 104 55 111 62 116 67 121

48:20:00 67 81 24 93 43 103 54 110 61 116 67 121

48:40:00 66 80 22 93 42 103 53 110 60 115 66 120

49:00:00 65 79 21 92 41 102 52 109 59 115 65 120

49:20:00 64 79 19 92 39 102 51 109 59 115 64 119

49:40:00 64 78 18 91 38 101 50 108 58 114 64 119

50:00:00 63 77 16 90 37 101 49 108 57 114 63 119

50:20:00 62 76 15 90 36 100 48 108 56 113 62 118
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h) 800 méter úszás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ (p:mp) pontértékek

50:40:00 62 75 13 89 35 99 47 107 55 113 62 118

51:00:00 61 75 12 88 33 99 46 107 55 112 61 117

51:20:00 60 74 10 88 32 98 45 106 54 112 60 117

51:40:00 60 73 9 87 31 98 44 106 53 112 60 117

52:00:00 59 72 7 87 30 97 43 105 52 111 59 116

52:20:00 58 72 6 86 29 97 42 105 51 111 58 116

52:40:00 58 71 4 85 27 96 41 104 51 110 58 116

53:00:00 57 70 3 85 26 96 40 104 50 110 57 115

53:20:00 56 69 1 84 25 95 39 103 49 110 56 115

53:40:00 56 69 83 24 94 38 103 48 109 56 114

54:00:00 55 68 82 23 94 37 102 47 109 55 114

54:20:00 54 67 82 21 93 37 102 47 108 54 114

54:40:00 53 66 81 20 93 36 101 46 108 53 113

55:00:00 53 66 80 19 92 35 101 45 107 53 113

55:20:00 52 65 79 18 92 34 100 44 107 52 112

55:40:00 51 64 78 17 91 33 100 43 107 51 112

56:00:00 51 63 77 15 91 32 99 43 106 51 112

56:20:00 50 63 77 14 90 31 99 42 106 50 111

56:40:00 49 62 76 13 90 30 98 41 105 49 111

57:00:00 49 61 75 12 89 29 98 40 105 49 111

57:20:00 48 60 74 11 88 28 97 39 104 48 110

57:40:00 47 60 73 9 88 27 97 39 104 47 110

58:00:00 47 59 72 8 87 26 96 38 104 47 109

58:20:00 46 58 72 7 87 25 96 37 103 46 109

58:40:00 45 57 71 6 86 24 96 36 103 45 109

59:00:00 44 56 70 5 86 23 95 35 102 44 108

59:20:00 44 56 69 3 85 22 95 35 102 44 108

59:40:00 43 55 68 2 85 21 94 34 101 43 107

60:00:00 42 54 67 1 84 20 94 33 101 42 107

60:20:00 42 53 67 83 19 93 32 101 42 107

60:40:00 41 53 66 82 18 93 31 100 41 106

61:00:00 40 52 65 81 17 92 31 100 40 106

61:20:00 40 51 64 80 16 92 30 99 40 106

61:40:00 39 50 63 79 15 91 29 99 39 105

62:00:00 38 50 62 78 14 91 28 98 38 105

62:20:00 38 49 62 77 13 90 27 98 38 104

62:40:00 37 48 61 76 13 90 27 98 37 104

63:00:00 36 47 60 76 12 89 26 97 36 104

63:20:00 36 47 59 75 11 89 25 97 36 103

63:40:00 35 46 58 74 10 88 24 96 35 103

64:00:00 34 45 57 73 9 88 23 96 34 102

64:20:00 33 44 57 72 8 87 23 95 33 102
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h) 800 méter úszás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ (p:mp) pontértékek

64:40:00 33 44 56 71 7 87 22 95 33 102

65:00:00 32 43 55 70 6 86 21 95 32 101

65:20:00 31 42 54 69 5 86 20 94 31 101

65:40:00 31 41 53 68 4 85 19 94 31 101

66:00:00 30 41 52 67 3 85 19 93 30 100

66:20:00 29 40 52 66 2 84 18 93 29 100

66:40:00 29 39 51 65 1 84 17 92 29 99

67:00:00 28 38 50 64 83 16 92 28 99

67:20:00 27 37 49 64 82 15 92 27 99

67:40:00 27 37 48 63 81 15 91 27 98

68:00:00 26 36 47 62 80 14 91 26 98

68:20:00 25 35 47 61 79 13 90 25 97

68:40:00 24 34 46 60 78 12 90 24 97

69:00:00 24 34 45 59 77 11 90 24 97

69:20:00 23 33 44 58 76 11 89 23 96

69:40:00 22 32 43 57 75 10 89 22 96

70:00:00 22 31 43 56 74 9 88 22 96

70:20:00 21 31 42 55 73 8 88 21 95

70:40:00 20 30 41 54 72 7 87 20 95

71:00:00 20 29 40 53 71 7 87 20 94

71:20:00 19 28 39 53 70 6 87 19 94

71:40:00 18 28 38 52 68 5 86 18 94

72:00:00 18 27 38 51 67 4 86 18 93

72:20:00 17 26 37 50 66 3 85 17 93

72:40:00 16 25 36 49 65 3 85 16 92

73:00:00 15 25 35 48 64 2 84 15 92

73:20:00 15 24 34 47 63 1 84 15 92

73:40:00 14 23 33 46 62 84 14 91

74:00:00 13 22 33 45 61 83 13 91

74:20:00 13 22 32 44 60 81 13 91

74:40:00 12 21 31 43 59 80 12 90

75:00:00 11 20 30 42 58 79 11 90

75:20:00 11 19 29 41 57 78 11 89

75:40:00 10 18 28 41 56 77 10 89

76:00:00 9 18 28 40 55 75 9 89

76:20:00 9 17 27 39 54 74 9 88

76:40:00 8 16 26 38 53 73 8 88

77:00:00 7 15 25 37 52 72 7 87

77:20:00 7 15 24 36 51 71 7 87

77:40:00 6 14 23 35 50 69 6 87

78:00:00 5 13 23 34 49 68 5 86

78:20:00 4 12 22 33 48 67 4 86
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h) 800 méter úszás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ (p:mp) pontértékek

78:40:00 4 12 21 32 47 66 4 86

79:00:00 3 11 20 31 46 65 3 85

79:20:00 2 10 19 30 45 63 2 85

79:40:00 2 9 18 30 44 62 2 84

80:00:00 1 9 18 29 43 61 1 84

80:20:00 8 17 28 41 60 83

80:40:00 7 16 27 40 59 82

81:00:00 6 15 26 39 57 81

81:20:00 6 14 25 38 56 79

81:40:00 5 13 24 37 55 78

82:00:00 4 13 23 36 54 76

82:20:00 3 12 22 35 53 75

82:40:00 3 11 21 34 51 74

83:00:00 2 10 20 33 50 72

83:20:00 1 9 19 32 49 71

83:40:00 8 18 31 48 70

84:00:00 8 18 30 47 68

84:20:00 7 17 29 45 67

84:40:00 6 16 28 44 65

85:00:00 5 15 27 43 64

85:20:00 4 14 26 42 63

85:40:00 3 13 25 41 61

86:00:00 3 12 24 39 60

86:20:00 2 11 23 38 58

86:40:00 1 10 22 37 57

87:00:00 9 21 36 56

87:20:00 8 20 35 54

87:40:00 7 19 33 53

88:00:00 7 18 32 51

88:20:00 6 17 31 50

88:40:00 5 16 30 49

89:00:00 4 14 29 47

89:20:00 3 13 27 46

89:40:00 2 12 26 44

90:00:00 1 11 25 43

90:20:00 10 24 42

90:40:00 9 23 40

91:00:00 8 21 39

91:20:00 7 20 37

91:40:00 6 19 36

92:00:00 5 18 35

92:20:00 4 17 33
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h) 800 méter úszás
Korcsoport >25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51<

Nem ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ ffi nõ

Idõ (p:mp) pontértékek

92:40:00 3 15 32

93:00:00 2 14 30

93:20:00 1 13 29

93:40:00 12 28

94:00:00 11 26

94:20:00 9 25

94:40:00 8 23

95:00:00 7 22

95:20:00 6 21

95:40:00 5 19

96:00:00 3 18

96:20:00 2 16

96:40:00 1 15

97:00:00 14

97:20:00 12

97:40:00 11

98:00:00 9

98:20:00 8

98:40:00 7

99:00:00 5

99:20:00 4

99:40:00 2

100:00:00 1

2614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám



II. táblázat

Vizsgálati kategória

Fizikai kö-
vetelmény-

szint
(T1–T4)

Nem

Felmérésre alkalmazott mozgásformák

Keringés rendszeri állóképesség Erõ-állóképesség

3200 m
futás

6 km gyor-
sított menet

800 m
úszás

kerékpár-,
futószalag-,
cross trai-
ner-, ergo-

metria,
spiroergo-

metria

fekvõtámasz gyakorlat-
csoport

húzódzkodás gyakorlat-
csoport

felülés gyakorlatcsoport

mellsõ fek-
võtámasz-

ban
karhajlítás

nyújtás

mellsõ tér-
delõ-tá-
maszban

karhajlítás
nyújtás

húzódzko-
dás nyújtón

húzódzko-
dás társ se-
gítségével
nyújtón

hanyatt-
fekvésbõl
lapocka-
emelés

hanyatt-
fekvésbõl

felülés

jelentkezõ fizikai alkalmasság-
vizsgálat

T1, T2
ffi V K EÜ V V K

nõ V K EÜ V V K

T3, T4
ffi K EÜ V V K

nõ K EÜ V V K

katona

fizikai alkalmasság-
vizsgálat

T1, T2
ffi V K EÜ V V K

nõ V K EÜ V V K

T3, T4
ffi K EÜ V V K

nõ K EÜ V V K

fizikai állapot fel-
mérés

T1, T2
ffi V K V V K

nõ V K V V K

T3, T4
ffi K V V K

nõ K V V K

FÜV és 50 év felett
fizikai állapot fel-

mérés

T1, T2,
T3, T4

ffi EÜ EÜ V V K

nõ EÜ EÜ V V K

Jelmagyarázat: „K”: kötelezõ, „V”: választható, „EÜ”: egészségügyi szerv által engedélyezhetõ.
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Orvosi titoktartásra kötelezett!

FIZIKAI ALKALMASSÁG VIZSGÁLATI LAP 

Születési    év,           hó,         nap  Életkor: Név: Rendfok.: 

    

Anyja neve: Sorszám: 

TAJ

         Nem                 ffi      n
Fizikai követelményszint: 
   T1     T2    T3     T4 

Alakulat: Jelenlegi, illetve tervezett beosztása és munkaköre: 

1. Fizikai aktivitás

sportág neve     

végzés színvonala  hobby amat r  profi hobby amat r  profi  hobby amat r  profi  hobby amat r  profi  Korábbi

életkor (-tól,-ig) -tól -ig -tól -ig -tól -ig -tól -ig

sportág neve     

végzés színvonala hobby amat r  profi  hobby amat r  profi  hobby amat r  profi  hobby amat r  profi  
heti edzések 
száma és ideje 

alk alk/perc alk alk/perc alk alk/perc alk alk/perc

Jelen-
legi

hány hónapja?     
2. Munka – pihenés 

Napi munkaórák száma (átlag)  Ül  munkaórák száma naponta (átlag)  Monitor el tt töltött munkaórák száma naponta (átlag)  
Ügyeleti és 24 órás szolgálati napok száma havonta  Stressz skála 0 1 2 3 4 5 
Általában hány órától hány óráig alszik? -tól -ig Az alvás min sége jó változó rossz 
Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen? sport kirándulás horgászat tv nézés mozi olvasás egyéb: 

3. Táplálkozás 
Napi étkezések száma           F étkezés ideje      reggel délel tt délben délután este 

Rendszeresen fogyasztok zöldség- és f zelékféléket. i n i n i n i n i n 

Rendszeresen fogyasztok gyümölcsféléket. i n i n i n i n i n 

Rendszeresen fogyasztok sertés-, marha- és vadhúst és húskészítményeket. i n i n i n i n i n 
Rendszeresen fogyasztok szárnyas és hal húst és húskészítményeket. i n i n i n i n i n 
Rendszeresen fogyasztok tejet és tejtermékeket. i n i n i n i n i n 
Rendszeresen fogyasztok kenyeret, péksüteményeket és tésztából készült ételeket. i n i n i n i n i n 
Rendszeresen fogyasztok édességet és desszerteket. i n i n i n i n i n 
Rendszeresen fogyasztok üdít  italokat. i n i n i n i n i n 
Rendszeresen fogyasztok ásványvizet. i n i n i n i n i n 
Naponta legalább egyszer eszem meleg ételt. i n i n i n i n i n 

4. Élvezeti szerek fogyasztása 
sör nem igen alkalmilag hetente naponta 

bor nem igen alkalmilag hetente naponta Szeszes ital 

tömény nem igen alkalmilag hetente naponta 

espresso nem igen alkalmilag naponta Hány csészével?  
Kávé

hosszú kávé vagy capuccino nem igen alkalmilag naponta Hány csészével?  

cigaretta nem leszokás éve  igen alkalmilag naponta Hány szál?  

pipa nem leszokás éve  igen alkalmilag naponta Hány alkalom?  Dohányzás 

szivar nem leszokás éve  igen alkalmilag naponta Hány szál?  

5. Anamnesis 

cukorbetegség igen nem magas vérnyomás igen nem rákos megbetegedés igen nem Volt-e a 
családjában? érzékszervi  megbetegedés igen nem légz szervi megbeteg. igen nem emészt szervi megbeteg. igen nem 

Részesült-e kórházi kezelésben? igen nem Mikor?  Miért?  

Volt-e m tétje? igen nem Mikor?  Milyen m tét?  

Mikor ?  Mi ?  Részt vett-e rendszeres orvosi 
ellen rzésen?  

igen nem 
Milyen egyéb megbetegedései és 
sérülései voltak? Mikor ?  Mi ?  

   
gyógyszert igen nem Mit? 

   
   Szed-e rendszeresen? 

étrend-
kiegészít t

igen nem Mit? 
Mikor? Mennyit ? 

Kijelentem, hogy eltitkolt betegségem és káros szenvedélyem nincs. Aláírás: 
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6. Antropometria 
TTM (cm)  TTS (kg)  BMI  

PLX (cm)  MLX (cm)  Izom%  Csont%  Zsír%  

Szomatotípus komponensek    Szomatotípus kategória 

7. AVO Orvosi vizsgálat 
   RR: …………/…...……..Hgmm, HR ………………. bpm

Belgyógyászatilag            Terhelhet            
                                          Nem terhelhet                     Miért ?………………………………… ……………… 

Sebészetileg                      Terhelhet            
                                          Nem terhelhet                     Miért ?………………………………………………… 

Ideggyógyászatilag           Terhelhet            
                                          Nem terhelhet                     Miért ?………………………………………………… 

        ..……………………………P. H.    ……………………………P. H.       ………………………………P. H. 
            belgyógyász szakorvos                     sebész szakorvos                              ideggyógyász szakorvos 

Összesített orvosi vélemény:  Terhelhet       Nem terhelhet   Budapest, 20……..  ……….. …….- n  
              

8. Terheléses vizsgálatok  
Hány órakor feküdt le el z  este?  Hány órakor kelt fel ma?  Hány percet utazott ma?  
Hány órakor evett utoljára?  Mit evett utoljára?  
Hány órakor ivott utoljára?  Mit ivott utoljára?  
Mikor volt legutóbb ügyeletben vagy szolgálatban? (dátum)  
Milyen fizikailag meger ltet  tevékenységet végzett az elmúlt egy 
hétben? (dátum, tevékenység) 
Az elmúlt 6 hétben volt-e beteg? (dátum, betegség)  
Er -                                    Mells  fekv  és térdel          Hanyattfekvésb l  felülés                Húzódzkodás   és 

állóképesség:                      támaszban karhajlítás-nyújtás        és lapockaemelés                             húz. társ segítségével   
                                      
 Teljesítmény :                     ………………………… db           ………………….….. db                  ….….…..…………. db       
 Értékelés:                            ………..……………  pont             ….…………….….. pont                   .……………….… pont  

Keringésrendszeri                3200 m                                       6 km gyorsított              …………..… ergometria ……….………… 
állóképesség:                     futás                                             menet                                 (mozgásforma)                 (terhelési protokoll)   

          
 Teljesítmény:                       …….…… (p:mp)                       ……..…. (p:mp)   …………………………………...… (watt/ttkg)      
 Értékelés:                             .…..……. pont                            …..….. pont     ………………………………………….. pont  

Ergometriás és spiroergometriás vizsgálat eredménye:                                                              
Alkalmazott mozgásforma: …………………………., terhelési protokoll: ……………... ……………………. 
Nyugalmi értékek:                    id : 0:0   p:mp. RR: ….../.…... hgmm, HR: ..… bpm, RQ: …., tejsav: ……… ml/mol 

Terheléses VO2 max értékek: id : …… p:mp. RR: …../….… hgmm, HR: ..… bpm, RQ: …. , tejsav: ……… ml/mol  
Watt: …………, watt/ttkg: ……. VO2max: ….… O2ml/p: ………………………………………… 

Megnyugvási értékek:     R  id : 5:00 p:mp.    RR: …../….… hgmm, HR: ..…. bpm, RQ: …., tejsav: ……… ml/mol 

Értékelése::…………………………………………………………………………………      ………………pont     
9. A fizikai alkalmasság min sítése

 Összesített pontszám: ……………. pont                                  ALKALMAS             NEM ALKALMAS    

 Budapest, 20….…... ...-n.     ………………………P. H..    . ……………………P. H.       …………………….…P. H.         
                                                         orvos                                    bizottság elnöke                  fizikai felmérést végz         

A fizikai alkalmasság vizsgálatot végz  szerv megjegyzése 



8. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

2618 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám

                                                               Fizikai állapot-felmér  lap 

Név: Születési év, hó, nap:  Életkor: Anyja neve: 

Rendfokozat: Alakulat: Nem:  férfi     n

Fizikai követelményszint: 
   T1     T2    T3     T4 

Jelenlegi beosztása és munkaköre: 

1. Orvosi vizsgálat 
Terhelhet           Nem terhelhet            
                                                                                                                                     
Budapest, 20……..  …………………  ……..- n                               P. H.                  
…………………………………..               

                                                                                                         alapellátást végz  orvos 
2. A Fizikai állapot-felmérés adatai 

Er -                   Mells  fekv  és térdel          Hanyattfekvésb l  felülés     Húzódzkodás  és
állóképesség      támaszban karhajlítás-nyújtás      és lapockaemelés                   húz. társ segítségével  
Teljesítmény:    ………………………… db        ……………… db                     ……...………….db 
Értékelés:          ………….…………… pont       ….…...……. pont                     …………….…pont   

Keringésrendszeri    3200 m     6 km gyorsított      800 m         …………....    ergometria ……………. 
állóképesség:            futás             menet                 úszás         (mozgásforma)                   (terh.prot.) 
Teljesítmény :          ..…… (p:mp)  ……….( p:mp)   ……. (p:mp) ……………………… (watt/ttkg)      

 Értékelés :                  ……. pont     ……….. pont      ….. pont     …………………………….. pont      

3. A fizikai állapot min sítése

 Összesített pontszám: ……………. pont        
                 Fizikai terhelhet sége nem megfelel ,                                              
                 hat hónapon belül ismételt vizsgálata szükséges                                 

                  Fizikai állapota megfelel                                                                      

                  Fizikai állapota nem megfelel                                                         

 ……………………P. H.                 ….………………P. H.                   ………………….…P. H. 
                orvos                                      bizottság elnöke                          fizikai felmérést végz              

Budapest, 20….  ….. …. …….-n.
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HÁZIORVOSI – ALAPELLÁTÁST VÉGZÕ ORVOSI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Háziorvos – Alapellátást végzõ orvos Úr/Úrhölgy!

Ké rem, ............................................................................... szül. idõ ..............................................................................
any ja neve: ........................................................................ lak cí me: ..............................................................................
a ren del ke zé sé re álló egész sé gi ada ta i nak köz lé sét, és azt ne ve zett nek a mel lé kelt bo rí ték ban le zár va és le pe csé tel ve
átadni szíveskedjék.

Ne ve zett egész sé gi ál la po tá ról tör té nõ tá jé ko zó dás a Ma gyar Hon véd ség gel kül föl di szol gá lat, szer zõ dé ses, hi va tá sos
ka to nai szol gá la ti vi szony lé te sí té se, il let ve kül föl di szol gá lat elõt ti egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá lat hoz szük sé ges.

Egész sé gi ada ta im köz lé sé hez hoz zá já ru lok.

.......................................................
a je lent ke zõ alá írá sa

Dá tum: .............................................

P. H.

                            Kö szö net tel:

.......................................................
a tá jé koz ta tást kérõ alá írá sa*

1. Ed di gi meg be te ge dé sei (gyógy ke ze lés, ill. ke re sõ kép te len ség – szol gá lat kép te len ség oka): ....................................
  ........................................................................................................................................................................................

2. Kór há zi, gyógy in té ze ti el lá tás, a ke ze lés he lye, ide je:  ................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................
   Kór is me:  ......................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................

3. Sé rü lé sek, bal ese tek: ....................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................

4. Fer tõ zõ meg be te ge dé sek: .............................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................

5. Al ler gia: .......................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................

6. Csa lá di anam né zis ben sze rep lõ örök le tes vagy egyéb be teg sé gek: .............................................................................
  ........................................................................................................................................................................................

7. Egy évre vissza me nõ leg be teg ál lo mány ban/eü.sza bad sá gon töl tött na pok szá ma: ............................................ nap.

Dá tum: ....................................

P. H.

.......................................................
ille té kes há zi or vos – csa pat or vos

* A je lent ke zõ ál lo mány ba vé te lét, il let ve kül föl di szol gá lat ra ki kül dé sét elõ ké szí tõ sze mély ügyi szerv ve ze tõ je.
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10. mel lék let a 7/2006. (III. 21.) HM ren de let hez

EGÉSZSÉGI KÉRDÕÍV ÉS NYILATKOZAT

(Kézírással, értelemszerûen beírással, aláhúzással a kérdésekre válaszolva töltse ki!)

 1. Név (asszo nyok nál le ány ko ri név is): ........................................................................................................................

 2. Szül. év, hó, nap, hely: .............................................................. Any ja neve: .........................................................

 3. Lak cí me (irá nyí tó szám mal): ......................................................................................................................................

 4. Fog lal ko zá sa, szak kép zett sé ge: ..................................................................................................................................

5. Szü le i nél elõ for dult-e ma gas vér nyo más, cu kor be teg ség, ideg- és el me be teg ség, szív be teg ség, da ga nat, al ko ho liz -
mus, ön gyil kos ság, egyéb, és pe dig: ...........................................................................................................................

 6. Ke zel ték-e, ill. ke ze lik-e (mû tét is ide ér ten dõ) a kö vet ke zõ be teg sé gek kel:
a) moz gás szer vi be teg ség: ...................................... b) tü dõ gyul la dás, tü dõ aszt ma: ..........................................
c) szív- és ér be teg ség: ............................................ d) fe kély be teg ség (gyo mor-nyom bél): .............................
e) ve se-, máj be teg ség: ............................................ f) görcs ro ha mok, esz mé let vesz tés: ...................................
g) ma gas vér nyo más: .............................................. h) cu kor be teg ség: .............................................................
i) szem-, fül be teg ség: ............................................. j) al ler gia, szé na nát ha: ......................................................
k) tü dõ gü mõ kór (Tbc): ........................................... l) ágy ba vi ze lés: ...............................................................
m) nõ gyó gyá sza ti be teg ség: ................................... n) uro ló gi ai be teg ség: .......................................................
o) nemi be teg ség: ................................................... p) ön gyil kos sá gi kí sér let: ..................................................
r) ideg ki me rült ség: ................................................. s) van-e tér iszo nya? ...........................................................

    t) van-e fé lel me zárt he lyen való tar tóz ko dás tól, uta zás tól? igen – nem
    u) fél, ill. iszo nyo dik-e tûz tõl, víz tõl, ha lot tól, vér tõl? igen – nem
    v) mi tõl fél, ill. iszo nyo dik? ........................................................................................................................................
 7. Sze dett-e, ill. szed-e rend sze re sen gyógy szert (mit)? nem – igen ........................

 8. Fo gyasz tott-e, ill. fo gyaszt-e va la mi lyen ká bí tó szert, dro got? nem – igen ........................

 9. Ke zel ték-e kór ház ban, sza na tó ri um ban (mi kor, miért)? nem – igen ........................

10. Rend sze res or vo si el len õr zés alatt áll-e, ill. állt-e (mi ért)? nem – igen ........................

11. Ke zel ték-e ideg-, pszi chi át ri ai gyógy in té zet ben (mi kor, miért)? nem – igen ........................

12. Volt-e bal ese te (csont tö rés, fej-, mell ka si, hasi, ge rinc-, vég tag sé rü lé se, mikor)? nem – igen ........................
   ......................................................................................................................................................................................
13. Volt-e be teg az el múlt egy éven be lül (mi baja volt)? nem – igen ........................

14. Volt-e or vos szak ér tõi vizs gá la ta (mi kor, mi lyen okból) nem – igen ........................

15. Meg ál la pí tot tak-e mun ka ké pes ség-csök ke nést (hány %-ot)? nem – igen ........................

16. Volt-e már szer zõ dé ses/hi va tá sos szolg. vi szony ban (hol, mi kor)? nem – igen ........................
   ......................................................................................................................................................................................
17. Or vo si fe lül vizs gá lat elõtt állt-e (FÜV, mi kor, hol)? nem – igen ........................

18. Egész sé gi ok  miatt sze rel ték-e le? nem – igen ........................

19. Volt-e már fel vé tel elõt ti or vo si al kal mas sá gi vizs gá la ton? nem – igen .........................
      hol: ................................. mi kor (év, hó nap) .......................... ered mény: .......................................................

A kér dõ ívet a va ló ság nak meg fele lõen töl töt tem ki. El tit kolt be teg sé gem, fo gyat ko zá som nincs.

Be le egye zem, hogy egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai ál la po tom ra vo nat ko zó ada ta i mat – az ezen ada tok ke ze lé sé re vo nat -
ko zó tör vényi* ren del ke zé sek be tar tá sá val – az ille té kes ka to na-egész ség ügyi szer ve ze tek a sze mé lyi ada ta im mal együtt
ke zel jék.

Dá tum: .................................... 
............................................. 

a je lent ke zõ alá írá sa

* Je len leg: „A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról”  szóló 1992. évi LXIII. tör vény és „az egész ség ügyi és a hoz zá juk
kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl”  szóló 1997. évi XLVII. tör vény.
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11. melléklet a 7/2006. (III. 21.) HM rendelethez

ADATLAP

a szolgálati betegségrõl

(a FÜV táblázat kísérõ okmánya)

I. Sze mé lyi ada tok

1. Ka to nai szer ve zet, vál la lat meg ne ve zé se:

2. Név: 3. Rend fo ko zat: 4. Szü le té si év, hó, nap:

5. Any ja neve: 6. Ál lo mány ba vé tel idõ pont ja:

7. Szol gá la ti meg be te ge dé sé vel fel te he tõ en össze füg gõ
be osz tá sai és idõ tar ta ma:

-tól -ig

8. Ne ve zett köz len dõ je a meg be te ge dés és szol gá la ti, il let ve mun ka kö rül mé nye i nek össze füg gé sé rõl:

.......................................................
alá írás

II. Szol gá la ti meg be te ge dés re vo nat ko zó vé le mé nyek

9. Ál ta lá nos or vo si meg ál la pí tá sok a meg be te ge dés rõl és ki ala ku lá sá nak kö rül mé nye i rõl:

P. H.
.......................................................

alap el lá tást vég zõ or vos

10. Ki vizs gá lást el ren de lõ pa rancs nok vé le mé nye a szol gá la ti meg be te ge dés szol gá la ti, mun ka he lyi össze füg gé sei-
   rõl. Zaj okoz ta hal lás ká ro so dás ese tén iga zo lás a za jos mun ka he lyi kör nye zet ben el töl tött idõ tar tam ról:

P. H.
.......................................................

pa rancs nok

2006/31. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2621



III. Szak mai vé le mé nyek és dön tés

11. Gyógy in té ze ti, szak or vo si, szak ér tõi vé le mé nyek:

12. MH EVI Köz pon ti FÜV Bi zott ság ja vas la ta:

P. H.
.......................................................

bi zott ság el nö ke

Ké szült: 5 pél dány ban
Irat tá ri té tel szám:
Ké szí tet te:
Kap ják: 1. pld. HM PSZNYI
       2. pld. HM KEHH
       3. pld. MH EVI Kö zeg. Igaz ga tó
       4. pld. MH EVI KFÜV
       5. pld. Irat tár

Ügy vi te li ke ze lés be jegy zé sei:

Ki töl té si út mu ta tó:

– A 7. pont nál azo kat a be osz tá so kat kell fel so rol ni és meg ne vez ni, ahol a ká ro sí tó ha tást el szen ved te, év,
hó nap fel tün te té sé vel.

– A 8. pont nál a ne ve zett köz len dõ je bõ vebb szö veg ese tén mel lék let ként csa tol ha tó. A ko ráb ban tör tént hi -
va ta los ál lás fog la lá so kat a meg be te ge dés sel kap cso lat ban mel lék let ként kell csa tol ni. Ha a hal lás ká ro so -
dás sal, il let ve az adott be teg ség gel kap cso lat ban már elõ zõ leg FÜV dön tés is tör tént, an nak szá mát és idõ -
pont ját a 9. pont ban tün tes sék fel, és le he tõ leg a má so la tát mel lék let ként csa tol ják.

– A 10. pont nál a pa rancs nok nak azt kell iga zol nia, hogy a fel so rolt be osz tá sok ban a ká ro sult tény le ge sen,
fo lya ma to san szol gá la tot tel je sí tett, és a mun ka kö re nagy va ló szí nû ség gel le he tõ vé tet te az ár ta lom el -
szen ve dé sét. Zaj ár ta lom ese tén iga zol ni kell, hogy 1966. jú li us 1-jét kö ve tõ en a meg be te ge dett sze mély
hány évet (ezen be lül napi, havi, il let ve évi át lag ban mennyi idõt) töl tött a meg en ge dett na gyobb zaj szin tû
szol gá la ti helyen.

– Az adat la pot ki ál lí tó szerv az 1–10. pon to kat kö te les ki töl te ni.

– Az adat la pot úgy kell el ké szí te ni, hogy a 11. pont ban vé le mé nye zõ szak or vos ré szé re az ár ta lom ere de té re
a szük sé ges in for má ci ót tar tal maz za.

– A 11. pont nál az il le té kes sze mély ok mány sze rû alá írá sá val, rend sze re sí tett bé lyeg zõ vel hi te le sít se a vé le -
mé nyét.

– Adat lap nél kül a FÜV el já rás nem foly tat ha tó le.
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A honvédelmi miniszter
8/2006. (III. 21.) HM

rendelete

a honvédségi közúti jármûvek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki

feltételeirõl  szóló 6/1992. (IV. 7.) HM rendelet
módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé -
sé re, a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé re,
valamint a gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról
és el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM– BM–
 KvVM együt tes ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé re fi gye -
lem mel – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel,
valamint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A hon véd sé gi köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé -
nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló
6/1992. (IV. 7.) HM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 4.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Az ál ta lá nos ren del ke zé sek ben1 meg ha tá ro zott
össz tö me get, ten gely ter he lést meg ha la dó, il le tõ leg a kor -
má nyoz ha tó ság ra elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg nem
 felelõ hon véd sé gi jár mû for ga lom ba he lye zé sé nek en ge -
dé lye zé se kor a kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott
közút kezelõi hoz zá já ru lást be kell sze rez ni. A jár mû tí pus
hon véd sé gi jár mû ként tör té nõ üze mel te té sé re vo nat ko zó
ál ta lá nos köz út ke ze lõ hoz zá já ru lás ese tén a for ga lom ba
he lye zé si en ge dély ben a jár mû re vo nat ko zó an nem kell
elõ ír ni a kü lön kö zút ke ze lõi hoz zá já ru lás meg szer zé sé nek
kö te le zett sé gét. E ren del ke zés nem érin ti a 6.  §-ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé ge ket.

(2) A hon véd sé gi jár mû vön fel sze re lés sel együtt szál lí -
tott sze mély tö me gét 110 ki lo gram mal kell szá mí tás ba
ven ni. A szál lít ha tó sze mé lyek szá mát a jár mû for gal mi
en ge dé lyé ben fel kell tün tet ni.”

2.  §

Az R. 6.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 6/A. és 6/B.  §-ok kal
egé szül ki:

1 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let.
2 A meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és mé re tet meg ha la dó

hon véd sé gi jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl szóló 32/2000. (XI. 22.) HM
ren de let.

„6/A.  § A 2003. évet meg elõ zõ en be szer zett – a köz úti
jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a to váb bi ak ban: Kö HÉM R)
2.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti – M3 és N3 ka te gó ri á ba
tar to zó hon véd sé gi gép jár mû ve ket nem kell utó la go san
fel sze rel ni az ál ta lá nos ren del ke zé sek

a) 72.  §-ának (6) be kez dé sé ben elõ írt, ki egé szí tõ hang -
jel zõ be ren de zés sel, to váb bá

b) 93/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt, se bes ség kor -
lá to zó be ren de zés sel.

6/B.  § A Kö HÉM R 2.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti
N ka te gó ri á ba tar to zó új be szer zé sû ka to nai te rep já ró gép -
ko csik ese té ben nem kell al kal maz ni az ál ta lá nos ren del -
ke zé sek A. Füg ge lé ké nek A/42. A/43. és A/49. mel lék le te -
i ben fog lalt kö ve tel mé nye ket. Így a sa já tos al kal ma zá si
kö ve tel mé nyek bõl adó dó an – a jár mû vek te rep já rá si tu laj -
don sá ga i nak meg tar tá sa ér de ké ben – olyan mér té kû konst -
ruk ci ós el té ré sek en ge dé lye zet tek, ame lyek nem kor lá toz -
zák a jár mû vek funk ci o ná lis, valamint te rep já rá si tu laj -
don sá ga it alap ve tõ en be fo lyá so ló pa ra mé te re ket. (Ilye nek
le het nek: ön men tõ ké pes ség, bo nyo lult te rep vi szo nyok
kö zöt ti von ta tás, illetve von tat ha tó ság ké pes sé ge,
valamint olyan spe ci á lis ka to nai ké pes sé gek, mint híd ra kó
ké pes ség, men tõ-von ta tó jár mû spe ci á lis fel épít mé nye,
elsõ, hát só te rep szög, leg ki sebb sza bad has ma gas ság stb.)”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tályba.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az informatikai és hírközlési miniszter
2/2006. (III. 21.) IHM

rendelete

a frekvenciasávok felhasználási szabályainak
megállapításáról  szóló

35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról*

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (3) be kez dé sé nek a), c) és
g) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szövegét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
31. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).
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1.  §

A frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(1) A ten ge ri moz gó szol gá lat és a mû hol das ten ge ri
moz gó szol gá lat fe dél ze ti és hely hez kö tött rádióállomá -
saiban – a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li hasz ná lat
ese té ben – al kal ma zott rá dió be ren de zé sek nek teljesíte -
niük kell az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott, az Eht.
80.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti egyes alap ve tõ kö ve tel -
mé nye ket.”

2.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ a) és
b) pon tok kal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi a)–d) pon -
tok szá mo zá sa c)–f) szá mo zás ra változik:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„a) Át la gos EIRP: a jel cso mag át vi tel so rán mért leg na -

gyobb EIRP, amennyi ben lé te zik adó tel je sít mény-sza bá -
lyo zás.

b) Bel té ri hasz ná lat: épü le ten be lü li hasz ná lat, ide so -
rol va az épü let hez ha son la tos he lye ken, pél dá ul lé gi jár mû -
vön tör té nõ hasz ná la tot, ahol jel lem zõ en az ár nyé ko lás
biz to sít ja a szük sé ges csil la pí tást, amely elõ se gí ti a más
szolgálatokkal történõ megosztást.”

(2) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi e)–l) pon tok szá mo zá sa
h)–o) szá mo zás ra, a je len le gi ia)–ic) pon tok szá mo zá sa
pe dig la)–lc) számozásra változik:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„g) Fel hasz ná lói ál lo más: rá dió táv köz lõ há ló zat olyan

ál lo má sa, amely elekt ro ni kus hír köz lõ vég be ren de zés sel
üze mel és nem ké pe zi az elekt ro ni kus átvitel végpontját.”

3.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

1. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/5/EK irány -
elve (1999. már ci us 9.) a rá dió be ren de zé sek rõl és a táv -
köz lõ vég be ren de zé sek rõl, valamint a meg fe le lõ sé gük
köl csö nös el is me ré sé rõl 3. cik ké nek (2) be kez dé se, 4. cik -
ké nek (1) be kez dé se, 5. cik ké nek (1) be kez dé se és 18. cik -
ké nek (1)–(2) be kez dé se;

2. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/20/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé -
sé rõl 5., 6. cik ke és 11. cik ke (1) be kez dé se c) pont ja;

3. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/21/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok kö zös ke ret sza -
bá lyo zá sá ról 9. cik ke;

4. a Bi zott ság 98/516/EK ha tá ro za ta (1998. jú ni us 17.)
a 11/12/14 GHz frek ven cia sáv ban mû kö dõ kis adat se bes -
sé gû mû hol das mo bil föld i ál lo má sok ra (LMES) vonat -
kozó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról;

5. a Bi zott ság 98/533/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 3.) az 1,6/2,4 GHz frek ven cia sáv ban, a mo bil mû hol -
das szol gá lat (MSS) ke re té ben mû köd te tett mû hol das sze -
mé lyi táv köz lõ há ló za tok (S-PCN) mo bil föld i ál lo má sa i ra 
(MES), a kéz ben hor doz ha tó föld i ál lo má so kat is be le ért -
ve, vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról;

6. a Bi zott ság 98/542/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 4.) a nyil vá nos pá ne u ró pai di gi tá lis cel lás föld i mo bil
rá dió táv köz lés te le fon al kal ma zá sa i nak kö ve tel mé nye i re
vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról (II. fá zis) (2. ki -
adás);

7. a Bi zott ság 98/543/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem ber 
4.) a DCS 1800-as sáv ban üze me lõ nyil vá nos di gi tá lis cel -
lás táv köz lõ há ló za tok kal (II. fá zis) hasz nál ha tó mo bil
állo másokra vo nat ko zó te le fon al kal ma zá sok kö ve tel mé -
nye i re vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról (2. ki adás);

8. a Bi zott ság 98/574/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 16.) a nyil vá nos pá ne u ró pai di gi tá lis cel lás föld i mo bil
rá dió táv köz lés (II. fá zis) csat la koz ta tá sá nak ál ta lá nos kö -
ve tel mé nye i re vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról
(2. ki adás);

9. a Bi zott ság 98/575/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 16.) a GSM 1800-as sáv ban mû kö dõ nyil vá nos di gi tá -
lis cel lás táv köz lõ há ló za tok kal (II. fá zis) hasz nál ha tó mo -
bil ál lo má sok csat la koz ta tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos kö ve -
tel mé nyek re irány adó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról (2. ki -
adás);

10. a Bi zott ság 98/578/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 16.) az 1,5/1,6 GHz frek ven cia sáv ban üze me lõ kis
adat se bes sé gû mû hol das mo bil föld i ál lo má sok ra (LMES)
vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról;

11. a Bi zott ság 98/734/EK ha tá ro za ta (1998. no vem -
ber 30.) az 1,5/1,6 GHz frek ven cia sáv ban üze me lõ mû hol -
das mo bil föld i ál lo má sok ra (LMES) vo nat ko zó kö zös
mûszaki szabályokról;

12. a Bi zott ság 1999/310/EK ha tá ro za ta (1999. áp ri -
lis 23.) az in teg rált szol gál ta tá sú di gi tá lis há ló zat hoz
(ISDN) tör té nõ csat la ko zás hoz hasz nált to vább fej lesz tett,
ve ze ték nél kü li di gi tá lis táv köz lé si (DECT) be ren de zé sek -
re vonatkozó közös mûszaki szabályokról;

13. a Bi zott ság 1999/498/EK ha tá ro za ta (1999. jú -
lius 7.) az in teg rált szol gál ta tá sok di gi tá lis há ló za tá hoz
(ISDN) csat la ko zó, to vább fej lesz tett, ve ze ték nél kü li di gi -
tá lis táv köz lé si (DECT) be ren de zé sek re vo nat ko zó kö zös
mû sza ki sza bá lyok ról (2. vál to zat);
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14. a Bi zott ság 1999/511/EK ha tá ro za ta (1999. jú -
lius 7.) a nagy se bes sé gû vo nal kap csolt adat át vi tel
(HSCSD) több idõ ré ses mo bil ál lo má sa i nak csat la koz ta tá -
si kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó kö zös mû sza ki szabá -
lyokról;

15. a Bi zott ság 2000/299/EK ha tá ro za ta (2000. áp ri -
lis 6.) a rá dió be ren de zé sek, a táv köz lé si vég be ren de zé sek
és a vo nat ko zó azo no sí tók in du ló osz tá lyo zá sá nak meg ál -
la pí tá sá ról 1. cikkének (1) bekezdése;

16. a Bi zott ság 2000/637/EK ha tá ro za ta (2000. szep -
tem ber 22.) az 1999/5/EK irány elv 3. cik ke (3) be kez dé se
e) pont já nak a bel ví zi rá dió te le fon-szol gál ta tás ra vonat -
kozó re gi o ná lis meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó rá di ós
berendezésekre történõ alkalmazásáról;

17. a Bi zott ság 2001/148/EK ha tá ro za ta (2001. feb -
ruár 21.) az 1999/5/EK irány elv 3. cik ke (3) be kez dé se
e) pont já nak la vi na jel adók ra tör té nõ alkalmazásáról;

18. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 676/2002/EK
hatá rozata (2002. már ci us 7.) az Euró pai Kö zös ség rá dió -
spekt rum-po li ti ká já nak ke ret sza bá lyo zá sá ról 5. cikke;

19. a Bi zott ság 2004/71/EK ha tá ro za ta (2003. szep tem -
ber 4.) a nem-SO LAS ha jók ba1 való be sze re lés re szánt, az
ál ta lá nos ten ge ri vész jel zõ és biz ton sá gi rend szer ben
(GMDSS) sze re pel tet ni kí vánt ten ge ri rádiókommuniká -
ciós be ren de zé sek re vonatkozó alapvetõ elõ írásokról;

20. a Bi zott ság 2004/545/EK ha tá ro za ta (2004. jú -
lius 8.) a rá dió spekt rum nak a 79 GHz-es tar to mány ban a
gép jár mû vek ben al kal ma zott, rö vid ha tó tá vol sá gú ra dar -
ké szü lé kek közösségi harmonizálásáról;

21. a Bi zott ság 2005/50/EK ha tá ro za ta (2005. ja -
nuár 17.) a 24 GHz-es frek ven cia sáv ban al kal ma zott, kis
ha tó tá vol sá gú gép jár mû ra da rok idõ ben kor lá to zott hasz -
ná la tá ra vo nat ko zó közösségi harmonizálásáról;

22. a Bi zott ság 2005/53/EK ha tá ro za ta (2005. ja -
nuár 25.) az 1999/5/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 3. cik ke (3) be kez dé se e) pont já nak az automa -
tikus ha jó azo no sí tá si rend szer ben (AIS) tör té nõ fel hasz ná -
lás ra szánt rá dió be ren de zé sek re való al kal ma zá sá ról;

23. a Bi zott ság 2005/513/EK ha tá ro za ta (2005. jú -
lius 11.) a rá dió spekt rum 5 GHz-es frek ven cia sáv já nak a
ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend sze rek, be le ért ve a rá di ós
he lyi há ló za to kat is (WAS/RLAN), meg va ló sí tá sá ra
történõ harmonizált felhasználásáról;

24. a Bi zott ság 2005/631/EK ha tá ro za ta (2005. au -
gusz tus 29.) az 1999/5/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv ben em lí tett, se gély szol gá la tok nak a helymeg -
határozó Cos pas-Sar sat-jel adók hoz való hoz zá fé ré se biz -
to sí tá sá nak alapvetõ követelményeirõl;

1 A SOLAS IV. fe je ze té nek ha tá lya alá nem tar to zó ha jók.

25. a Bi zott ság 2005/928/EK ha tá ro za ta (2005. de cem -
ber 20.) a 169,4–169,8125 MHz frek ven cia sáv Kö zös sé -
gen be lü li össze han go lá sá ról.”

4.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(2) Az R. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(3) Az R. 3. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(4) Az R. 4. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(5) Az R. 5. mel lék le te he lyé be e ren de let 5. mel lék le te
lép.

(6) Az R. 1. füg ge lé ke e ren de let 1. füg ge lé ke sze rint
mó do sul.

(7) Az R. 2. füg ge lé ke e ren de let 2. füg ge lé ke sze rint
mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 1. mel lék le té ben a 417,25–420 MHz és a

427,25–430 MHz sá vok ra vo nat ko zó so rok,
b) az R. 2. mel lék le té ben az I. fe je zet 3. és 4. pont ja, a

II. fe je zet 6. pont já nak utol só be kez dé se, valamint a III. fe -
je zet „Moz gás ér zé ke lõ és ri asz tó al kal ma zá sok” címû táb -
lá za tá ban a 10,6–10,68 GHz sáv ra vo nat ko zó sor,

c) az R. 1. füg ge lé ké ben az „ERMES”, „ETSI”,
„MBS”, „PAMR”, „TETRA” és a „VA” rö vi dí tés,
valamint

d) az R. 2. füg ge lé ké nek
da) ,,Ha tá ro za tok” címû 2.2. pont já ban a 2000/638/EK

és a 2003/213/EK ha tá ro zat ra,
db) ,,ERC/DEC és ECC/DEC ha tá ro za tok” címû

3.2. pont já ban az ERC/DEC/(98)23, ERC/DEC/(99)02,
ERC/DEC/(99)03 és az ERC/DEC/(00)09 Ha tá ro zat ra,

dc) ,,T/R aján lá sok” címû 3.4. pont já ban a T/R 20-08,
T/R 22-07 és a T/R 25-07 Aján lás ra,

dd) ,,Nem zet kö zi ko or di ná ci ós do ku men tu mok” címû
4. pont já ban a „Bé csi Meg álla po dás (VA) Ber lin, 2003.
no vem ber 28.” do ku men tum ra,

de) ,,Har mo ni zált szab vá nyok” címû 6.1. pont já ban az
MSZ EN 303 035-1 és az MSZ EN 303 035-2 szab vány ra,
to váb bá

df) ,,Nem har mo ni zált szab vá nyok” címû 6.2. pont já -
ban az MSZ ETS 300 133-1,...,-7, MSZ EN 301 435-1 és a
Fi nal draft EN 302 245-2 szab vány ra vo nat ko zó so rok

ha tá lyu kat vesz tik.
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(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a rádió -
amatõr szol gá lat ról  szóló 8/2002. (XII. 25.) IHM ren de let
6. szá mú mel lék le te e ren de let 6. mel lék le te sze rint mó do sul.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Az informatikai és hírközlési miniszter
3/2006. (III. 21.) IHM

rendelete

a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági

feladatokról  szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet
módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek b) és
k) pont já ban és a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény
(a továb biak ban: Pt.) 53.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel
az Eht. 9.  §-ának (6)–(8) be kez dé sé re és a Pt. 47.  §-ára – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal kap -
cso la tos adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló
15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek fel -
ve ze tõ szö veg e he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(1) 2006. év ben a szol gál ta tók ál tal fi ze ten dõ díj össze -
ge a kö vet ke zõ mértékû:”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
14/2006. (III. 21.) KvVM

rendelete

a Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítésérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, valamint 85.  § b) pont já -

ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Bé csi-domb Ter mé szet vé del mi
Te rü let el ne ve zés sel a Sop ron 0902/22 in gat lan-nyil ván -
tar tá si hely raj zi szá mú, 7,8 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a mész kõ ha va si re lik tum szí -
ves le ve lû gu bó vi rág egyet len ha zai ál lo má nyá nak és ter -
mõ he lyé nek, valamint a te rü let szik la gye pe i nek, sztyepp -
ré te i nek és karszt-bo kor er dõ sze gély cser jé se i nek meg õr -
zé se.

3.  §

(1) A Bé csi-domb Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ben
fog lal tak nak meg fele lõen – a Fer tõ–Han ság Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság lát ja el.

(2) A Bé csi-domb Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet -
vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelethez

A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg
– a szí ves le ve lû gu bó vi rág (Glo bu la ria cor di fo lia) ál -

lo má nyát és élõ he lyét,
– a te rü let vé dett és ve szé lyez te tett nö vény-, illetve ál -

lat fa ja i nak ál lo má nya it,
– a sop ro ni Bé csi-domb élet te len ter mé sze ti és táj ké pi

ér té ke it.
Biz to sít son le he tõ sé get a te rü let to váb bi ál lat ta ni és nö -

vény ta ni ér té ke i nek fel tá rá sá ra, valamint az is mert ter mé -
sze ti ér té kek rész le tes vizs gá la tát cél zó ku ta tá sok nak.
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2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A fe hér akác el tá vo lí tá sa ak tív ter mé szet vé del mi ke -
ze lés sel (szük ség ese tén ké mi ai sze rek kel is).

– Az õs ho nos fa fa jok (pl. cser tölgy, moly hos tölgy)
vissza szo rí tá sa (nem a te rü let rõl való tel jes ki ir tá sa).

– A ter mé szet vé del mi ku ta tá sok fel té te le i nek biztosí -
tása.

– Faj meg õr zé si ter vet kell ké szí te ni a szí ves le ve lû gu -
bó vi rág és a le ány kö kör csin (Pul sa til la gran dis) ál lo má -
nyá nak vé del me ér de ké ben.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A fe hér aká cot a te rü let rõl tel jes mér ték ben el kell tá -

vo lí ta ni, a sar ja kat rend sze re sen vissza kell vág ni.
– Nö vény vé dõ sze rek, ir tó sze rek a ter mé szet vé del mi

ke ze lé si te vé keny ség ke re té ben, in vá zi ós fa jok el le ni vé -
de ke zés ér de ké ben al kal maz ha tók a te rü le ten.

– A te rü le ten a fa- és cser je fa jok bo rí tá sa a 10%-ot nem
ha lad hat ja meg.

– A te rü le ten ta lál ha tó il le gá lis hul la dék le ra kó kat és
tûz ra kó he lye ket fel kell szá mol ni.

– Az M84. szá mú fõút men ti aká cos sáv he lyén, az akác 
el tá vo lí tá sa után, õs ho nos, a ter mõ hely nek meg fe le lõ fa -
jok ból álló kes keny fás-li ge tes sá vot kell ki ala kí ta ni.

– A ta laj boly ga tá sá val járó ter mé szet vé del mi ke ze lé si
te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a ter mé szet vé del mi ke ze -
lõ ki ké ri a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes re -
gi o ná lis iro dá já nak vé le mé nyét.

3.1.2. Lá to ga tás
– A te rü le ten ti los a ter mé sze ti ér té kek ká ro sí tá sá val

járó tö meg ren dez vé nyek tar tá sa.

3.1.3. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü let bel te rü let be vo ná sa, illetve más mû ve lé si

ágba so ro lá sa ti los.
– A te rü le ten ete tõk, szó rók, só zók el he lye zé se, vad te -

nyész tés, vad ki bo csá tás és zárt té ri vad tar tás, valamint
vad föld lé te sí té se, mû ve lé se ti los.

– A te rü let re gép ko csi val be haj ta ni csak a ter mé szet vé -
del mi ke ze lés ré sze ként vég zen dõ te vé keny ség, illetve a
ter mé szet vé del mi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett ku ta tás ke -
re té ben sza bad.

– A te rü le ten épít mény lé te sí té se ti los.
– A te rü le ten vo na las lé te sít mény nem épít he tõ. A te rü -

le tet sze gé lye zõ meg lé võ or szá gos köz út üze mel te té si,
fenn tar tá si, valamint fel újí tá si fel ada ta it a ter mé szet vé del -
mi ér de kek kel össz hang ban kell biz to sí ta ni. A köz út men ti 
5 mé ter szé les te rü let sáv út szé le sí tés cél já ra felhasznál -
ható.

– A te rü le ten ke resz tül köz mû ve ket ve zet ni ti los.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Gye pek ke ze lé se

– A gye pek ide ig le nes fel szán tá sa, mû trá gyá zá sa, fe -
lül ve té se, dré ne zé se ti los.

– A ka szá lá so kat évi egy al ka lom mal (jú ni us vége-
 július fo lya mán) vál to zó idõ pont ban kell el vé gez ni.

– A gye pek 10%-át éves vál tás ban ka szá lat la nul kell
hagy ni.

– A le ka szált és be bál ázott szé nát a ka szá lást köve tõen
leg ké sõbb egy hó na pon be lül le kell hor da ni a te rü let rõl.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
15/2006. (III. 21.) KvVM

rendelete

az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület
létesítésérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, valamint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Ik va-pa tak men ti Ter mé szet vé del -
mi Te rü let el ne ve zés sel a Sop ron 0820/1–17, 0820/33 in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 18 hek tár
ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a tér ség egyik utol só szub -
alpin, hegy lá bi rét je i nek és azok élõ vi lá gá nak meg õr zé se.

3.  §

(1) Az Ik va-pa tak men ti Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – a Fer tõ–Han ság Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.

(2) Az Ik va-pa tak men ti Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let mel lék le te tar tal -
maz za.
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4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 15/2006. (III. 21.) KvVM ren de let hez

Az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg
– az Ik va-pa tak ön tés te rü le tén ta lál ha tó üde ré te ket,

láp ré te ket és ki szá ra dó láp ré te ket,
– a te rü le ten ta lál ha tó vé dett ter mé sze ti ér té ke ket.
Biz to sít son le he tõ sé get a te rü let to váb bi ál lat ta ni és nö -

vény ta ni ér té ke i nek fel tá rá sá ra, valamint az is mert ter mé -
sze ti ér té kek rész le tes vizs gá la tát cél zó ku ta tá sok nak.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A te rü le ten át fo lyó, a te rü let rõl vi zet el ve ze tõ csa tor -
nák, ár kok mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sa.

– A ter mé szet vé del mi szem pont ból ér té kes fa jok élõ -
he lye i nek ro vá sá ra ter jesz ke dõ fa- és cser je fa jok, valamint 
a nád vissza szo rí tá sa, ter jesz ke dé sük meg aka dá lyo zá sa.

– A te rü let rend sze res ka szá lá sá nak biz to sí tá sa.
– Az il le gá lis hul la dék le ra kás meg aka dá lyo zá sa.
– A ter mé szet vé del mi ku ta tá sok fel té te le i nek biztosí -

tása.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és tilalmak

3.1.1. Fa jok vé del me
– A szi bé ri ai nõ szi rom (Iris si bi ri ca) elõ for du lá si he -

lye in a ter més éré sé ig ti los ka szál ni. Amennyi ben az elsõ
ka szá lás egyez te tett idõ pont ja a ter mé sek be éré se elõt ti
idõ szak ra esik, a szi bé ri ai nõ szi rom ter mõ he lyén az elsõ
ka szá lást el kell hagy ni.

3.1.2. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A gyep mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sa ti los.
– A te rü le ten a láp rét fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges öko -

ló gi ai víz mennyi sé get, azaz a ta va szi, idõ sza kos, se kély
víz bo rí tást biz to sí ta ni kell, illetve a láp rét tel jes ki szá ra dá -
sát meg kell aka dá lyoz ni.

– A te rü le ten ete tõk, szó rók, só zók el he lye zé se, vad te -
nyész tés, vad ki bo csá tás és zárt té ri vad tar tás, valamint
vad föld lé te sí té se, mû ve lé se ti los.

– A te rü let re gép ko csi val be haj ta ni csak a ter mé szet vé -
del mi (és víz ügyi) ke ze lés ré sze ként vég zen dõ te vé keny -

ség, illetve a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel vég -
zett ku ta tás ke re té ben sza bad.

– A te rü le ten épít mény lé te sí té se – a ter mé szet vé del mi
be mu ta tást szol gá ló lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – ti los.

– A te rü le ten vo na las lé te sít mény (víz ügyi cé lo kat
szol gá ló gát ki vé te lé vel) nem épít he tõ.

– A te rü le ten ke resz tül köz mû ve ket ve zet ni ti los.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi keze -
lési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Gye pek ke ze lé se
– A gyep be be te le pült cser jé ket el kell tá vo lí ta ni a te rü -

let rõl.
– A te rü let évi két sze ri ka szá lá sát biz to sí ta ni kell. A ta -

va szi ka szá lást má jus vé gén vagy jú ni us ban, az õszi ka szá -
lást szep tem ber és ok tó ber fo lya mán kell el vé gez ni. A ka -
szá lá sok so rán a te rü let 20%-át éves vál tás ban érin tet le nül
kell hagy ni.

– A ka szá lá sok idõ pont ját a nem ze ti park igaz ga tó ság -
gal elõ ze tesen egyez tet ni kell. A ka szá lá so kat az el sõ fo kú
ter mé szet vé del mi ha tó ság idõ sza ko san kor lá toz hat ja.

– Ti los a gye pek fe lül ve té se, la zí tá sa, mû trá gyá zá sa,
szán tá sa.

– A le ka szált és be bál ázott szé nát a ka szá lás idõ pont ját
kö ve tõ 1 hó na pon be lül le kell hor da ni a te rü let rõl.

– A ter ve zé si te rü le ten a le ge lõ gaz dál ko dás ti los.
– A ta laj boly ga tá sá val járó ter mé szet vé del mi ke ze lé si

te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a ter mé szet vé del mi ke ze -
lõ ki ké ri a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes re -
gi o ná lis iro dá já nak vé le mé nyét.

3.2.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– A te rü le ten meg lé võ vagy lé te sí ten dõ víz kor mány zó

be ren de zé sek kel biz to sí ta ni kell a te rü let öko ló gi ai víz igé -
nyét.

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
8/2006. (III. 21.) NKÖM

rendelete

a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes
szabályairól  szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet

módosításáról

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kövt.) 93.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) és c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A kul tu rá lis örök ség vé det té nyil vá ní tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
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[A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (a továb biak ban: 
Hi va tal) a vé det té nyil vá ní tás elõ ké szí té se so rán vé det té
nyil vá ní tá si do ku men tá ci ót ké szít, amely nek tar tal maz nia
kell:]

„b) a vé det té nyil vá ní tás tu do má nyos in do ko lá sát a
 védetté nyil vá ní tan dó örök sé gi in gat lan elem és az annak
ré sze ként vé den dõ tar to zé kok tör té ne ti, épí té sze ti, mûvé -
szeti stb. ér té ke i nek meg ne ve zé sé vel, le írá sá val és az azo -
no sí tás ra al kal mas ada tok kal,”

(2) Az R. 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[A Hi va tal]
„b) szük ség ese tén egyez te tõ tár gya lást tart.”

(3) Az R. 3.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A vé det té nyil vá ní tás elõ ké szí té se so rán ész re vé telt 
te het nek mind azok, akik a vé det té nyil vá ní tá si el já rás
meg in dí tá sá ról ér te sül tek, valamint akik nek az adott in gat -
lan ra vo nat ko zó jo gát a vé de lem érin ti.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in dí tott el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 5.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben a „ki zá ró lag”

szö veg rész he lyé be a „kü lö nö sen” szö veg rész;
b) az R. 8.  §-ában sze rep lõ „a Hi va tal az ál ta la fel kért

szak ér tõk be vo ná sá val” szö veg rész he lyé be a „a Hi va tal
szük ség ese tén szak ér tõ be vo ná sá val” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 2.  § 3. pont ja.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
36/2006. (III. 21.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkot mány 48. § (2) be kez dé se, valamint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szóló 1997. évi

LXVI. tör vé ny 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Berndt Gab ri el lát 2006. már ci us 31-i ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Tó vá ri Gyön gyit 2006. szep tem ber 21-i ha tállyal,

dr. Pohl Ma ri annt 2006. szep tem ber 30-i ha tállyal,

dr. Kor bély Zol tán,

dr. Ma gyar Gyu lá né dr. Pál fi Il di kót és

dr. Ta kács At ti lá né dr. Ho rák Má ri át 2006. de cem ber
31-i ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se miatt

dr. Pe ré nyi Ödönt 2006. no vem ber 21-i ha tállyal,

dr. Gaál Sán dort 2006. de cem ber 9-i ha tállyal,

Gál Bé lá né dr. Praj da Évát 2006. de cem ber 23-i ha -
tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Csor ba Zsolt Ödönt,

dr. Kéri Zsu zsan nát,

dr. Mó zsa Gá bort,

dr. Ré pás sy Ár pá dot,

dr. Sza bó Be á ta Il di kót és 

dr. Ta kács-Kan csal Ág nest 2006. áp ri lis 1. nap já tól ha -
tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Alt ma y er Ákos Ro lan dot,

dr. Bu dai Sza bol csot,

dr. Gar bó czi Zsu zsan nát,

Hu mics kó né dr. Ste i nin ger Imo lát,

dr. Kiss Dá ni elt,

dr. Kõ rö si Gá bort,

dr. Léh mann Zol tánt,

dr. Stál Jó zse fet,

dr. Sza bó At ti lát és

dr. Sza bó Zol tánt 2006. áp ri lis 1. nap já tól 2009. már ci us 
31. nap já ig,

dr. Dúll Alán Ba lázst 2006. má jus 1. nap já tól 2009. áp -
ri lis 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 14.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-1/1217-0/2006.
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A Köztársasági Elnök
37/2006. (III. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

ki ma gas ló és nem zet kö zi leg is el is mert prog ram fej lesz -
tõi mun kás sá gá val a ma gyar–ame ri kai tech no ló gi ai kap -
cso la tok és az ame ri kai Ma gyar or szág-kép épí té se ér de ké -
ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Char les Si mo nyi-nak, az In ten ti o nal Soft wa re Cor po ra -
ti on el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

az AUDI AG igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke ként Ma gyar -
or szá gon vég zett ki emel ke dõ mun ká ja, valamint a ha zai
fel sõ ok ta tás sal való ered mé nyes együtt mû kö dé se el is me -
ré se ként

prof. dr. Mar tin Win ter korn-nak, az AUDI AG igaz ga -
tó ta ná csa el nö ké nek, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;

a „Kék Duna” címû arab nyel vû fo lyó irat magyaror -
szági ki adá sáért, valamint a po zi tív Ma gyar or szág-kép ki -
ala kí tá sa ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ mun kás sá ga el -
ismeréseként

Ab del mo ne im Kad du ra új ság író nak, a Kék Duna fo lyó -
irat szer kesz tõ sé ge fõ szer kesz tõ jé nek,

a di vat ter ve zés és az esz té ti ka te rén el ért ki emel ke dõ
mun kás sá ga el is me ré se ként

Ad ri en ne Vit ta di ni di vat ter ve zõ nek,

a két ol da lú ma gyar–ame ri kai gaz da sá gi kap cso la tok el -
mé lyí té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Eric Ste wart-nak, az Ame ri kai Ke res ke del mi Mi nisz té -
rium he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

a ma gyar ko moly ze nei ér té kek nem zet kö zi és ame ri kai
meg is mer te té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Ge or ge Jel li nek ze ne kri ti kus nak, a 96.3 WQXR rá dió
ko moly ze nei rá di ós mû sor szer kesz tõ jé nek,

a film szak má ban és az üz le ti élet ben el ért ki ma gas ló
ered mé nye i ért, valamint az 1956-os for ra da lom em lé ké -
nek és esz mé jé nek ápo lá sá ért

Ja mes F. Hor váth üz let em ber nek, film stú dió-tu laj do -
nos nak,

az ame ri kai ma gyar kö zös sé gek ma gyar ság tu da tá nak
ápo lá sa és meg õr zé se, valamint a ma gyar–ame ri kai kap -
cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Ko csis At ti lá nak, a New Yer sey ál lam be li Perth
 Amboy-i re for má tus temp lom lel ké szé nek,

a ma gyar mû vé szet ame ri kai nép sze rû sí té sé ért,
valamint az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc em lé ké -
nek ápo lá sá ért

Nonn Ta más fes tõ mû vész nek, ny. egye te mi ta nár nak,

a ma gyar iro da lom ki emel ke dõ szin tû cseh or szá gi nép -
sze rû sí té sé ért

Dana Gá lo vá mû for dí tó nak,

a ma gyar tra u ma to ló gia szer ve zé se, fej lesz té se,
valamint a ma gyar tra u ma to ló gu sok kép zé se és to vább -
kép zé se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

prof. dr. Vil mos Vé csei-nek, a Bé csi Or vos tu do má nyi
Egye tem tszv. pro fesszo rá nak, a Bé csi Ál ta lá nos Kór ház
igaz ga tó já nak, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/1330/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1024/2006. (III. 21.) Korm.

határozata

az Átmeneti Támogatás 2006. évi prioritásairól
és tárgyalási irányelveirõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy az Át me ne ti Tá mo ga tás ke re té -
ben a 2006. évre vo nat ko zó an az aláb bi tá mo ga tá si pro -
jekt ja vas la tok ke rül nek ki dol go zás ra:
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a) Bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés: Ma gyar or szág
Schen gen-tér ség hez tör té nõ csat la ko zá sá nak kom mu ni ká -
ci ó ja;

b) Pénz ügyi ellen õr zés: az adó fi ze tõk koc ká zat elem zé -
sen ala pu ló, el len õr zés re tör té nõ ki vá lasz tá sá nak ha té -
kony ság nö ve lé se szoft ver fej lesz tés ré vén; El len õr zé si
Doku mentáció IT rend sze ré nek ki ala kí tá sa;

c) Kör nye zet vé de lem: a ma dár vé del mi (79/409/EGK)
és az élõ hely vé del mi (92/43/EGK) irány el vek nek meg fe -
le lõ mo ni to ro zás és te rü let ke ze lés elõ ké szí té se; a ma gyar -
or szá gi fel szí ni vi zek hid ro mor fo ló gi ai mo ni tor ing já nak
in téz mé nyi fej lesz té se;

d) Me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si igaz ga tá si és el -
len õr zé si rend sze rek: az FVM me gyei hi va ta la i nak hard -
ver és szoft ver fej lesz té se; az ál lat- és nö vény egész ség ügyi 
ha tár át ke lõ-el len õr zé si pon tok szol gál ta tá si ka pa ci tá sá -
nak, valamint az ál lat egész ség ügyi IT rend szer or szá gos
szin tû fej lesz té se; a kö zös ag rár po li ti ka ha zai ad mi niszt rá -
ci ó já nak e-kor mány za ti fej lesz té se;

e) A köz igaz ga tás erõ sí té se a Bi zott ság ál tal meg je lölt
te rü le te ken: Ma gyar or szá gi Bo lo gna Pro jekt; ci vil szer ve -
ze tek és az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség
elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény al kal ma -
zá sa; In téz mény fej lesz té si Alap;

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hivatalt vezetõ miniszter
oktatási miniszter

Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

2. fel hív ja a ked vez mé nye zett in téz mé nye ket, hogy
gon dos kod ja nak az Át me ne ti Tá mo ga tás ke re té ben in dí -
tan dó pro jek tek vég re haj tá sá hoz szük sé ges rész anya gok,
do ku men tu mok hi ány ta lan el ké szí té sé rõl.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, de leg ké sõbb a PHARE
 Irá nyí tó bi zott ság jó vá ha gyá sát kö ve tõ
 6 hó na pon be lül

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
20/2006. (III. 21.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezésrõl

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló – több ször mó do sí -
tott – 1992. évi XXIII. tör vé ny 31/A. § (2) be kez dé se alap -
ján

dr. Mar ton Bé lát,
Nagy Zsol tot,
dr. Sza bó Bé lát,
dr. Tor zsa Ist vánt

2006. már ci us 1-jei ha tállyal

kor mány za ti fõ tiszt vi se lõ vé ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
97/2006. (III. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Gold ner Ibo lya ál tal az Ér tel mi Sé rül tek és Csa lád ja ik
Jog vé dõ Egye sü le te kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le -
sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat ellen az annak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki -
fogást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Gold ner Ibo lya 2006. feb ru ár 27-én or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát
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nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze -
re pel:

„Kí ván ja-e Ön, hogy a Ma gyar Or szág gyû lés al kos son
olyan tör vényt, mely nek ér tel mé ben a 24 órás fel ügye let re
és gon do zás ra vagy ápo lás ra szo ru ló, ön ma gu kat el lát ni
kép te len sú lyo san fo gya té kos sze mé lyek re te kin tet tel
meg ál la pí tott ápo lá si díj az el lá tás he lyé tõl (bent la ká sos
in té zet ben vagy csa lád ban) füg get le nül azo nos mér té kû
 legyen.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a fel tett kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának a) és c) pont ja in, a Ve.
117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §-ának (5) be kez dé sén, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
98/2006. (III. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve, az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott sághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. már ci us 3-án or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy ha az or szág gyû lé si vá lasz tá sok után kor mányt
ala kí tó párt vagy pár tok nem tart ják be a vá lasz tá si ígére -
teiket, ab ban az eset ben a par la men ti kép vi se lõ ik a ki töl -
tött par la men ti cik lus ide jé re ka pott min den faj ta anya gi
jut ta tá sa i kat dup la ér ték ben kö te le sek vissza fi zet ni az ál -
lam kasszá ba, leg ké sõbb 180 nap pal a man dá tu muk le jár ta
után, el len ke zõ eset ben napi tíz ezer fo rint tal szá mol va le -
töl ten dõ bör tön bün te tés sel vált hat ják meg az adóssá -
gukat?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés tar tal má val kap cso la tos tör vényi ren -
del ke zé sek vizs gá la ta so rán arra a meg ál la pí tás ra ju tott,
hogy az Alkot mány 20.  § (2) be kez dé sé bõl és a kép vi se lõi
man dá tum meg szû né sé nek ese te it fel so ro ló 20/A.  § (1) be -
kez dé sé bõl le ve zet he tõ sza bad man dá tu mú kép vi se le ti
rend szer lé nye ge a jogi ér te lem ben a vá lasz tók tól füg get -
len, és ki zá ró lag a par la ment tõl füg gõ kép vi se lõi meg bí za -
tás. Ez alap ján a kép vi se lõ a par la ment ben sza ba don, meg -
gyõ zõ dé se és lel ki is me re te alap ján fog lal ál lást, adja le
sza va za tát. Te vé keny sé gé ért és sza va za tá ért a vá lasz tók a
meg bí za tás ide je alatt fe le lõs ség re nem von hat ják, azaz
man dá tu ma a par la ment tel jes ide jé re szól, a vá lasz tók ál -
tal meg nem rö vi dít he tõ [2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 33, 37–38.].

A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban
egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy az nem egyez tet he tõ
össze az Alkot mány 20.  § (2) be kez dé sé bõl és 20/A.  §
(1) be kez dé sé bõl le ve zet he tõ sza bad man dá tum el vé vel.
Ezért a kér dés ben meg tar tott ered mé nyes nép sza va zás az
Or szág gyû lést bur kolt for má ban kö te lez né az Alkot mány
em lí tett ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ra is.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Alkot mány bíró ság 
vo nat ko zó gya kor la tá nak is me re té ben meg ál la pít ja, hogy
az Alkot mány mó do sí tá sá ra irá nyuló kér dés ben a vá lasz -
tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak nincs
he lye. Az irány adó gya kor la tot összeg zõ 25/1999. (VII. 7.) 
AB ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró ság ki fej tet te: „Az
Alkot mány mint alaptör vény, amely az ál lam i be ren dez ke -
dés alap ját, az ál lam és pol gá ra i nak vi szo nyát sza bá lyoz za, 
csak az Alkot mány rend sze rén be lül, az Alkot mány ál tal
fel jo go sí tott al kot má nyo zó ha ta lom ál tal, az Al kot mány -
ban meg ha tá ro zott el já rás sze rint mó do sít ha tó. Az Alkot -
mány az Or szág gyû lés ha tás kö rén be lül meg kü lön böz te -
tet ten sza bá lyoz za az al kot má nyo zást. Az Alkot mány bíró -
ság több ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Alkot mány 
meg al ko tá sa és meg vál toz ta tá sa ki zá ró lag az Or szág gyû -
lés jog kö ré be tar to zik, és az Or szág gyû lés e jog kö ré ben al -
kot má nyo san az al kot mány mó do sí tás ra irány adó el já rá si
és ha tá ro zat ho za ta li kö ve tel mé nyek be tar tá sá val, al kot -

2632 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám



mány mó do sí tás ra irá nyuló köz vet len és ki fe je zett al kot -
má nyo zó ha tal mi ren del ke zés alap ján jár hat el.
[1260/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 816., 819.;
30/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 220., 234.] A
szer ve ze ti azo nos ság el le né re az Alkot mány ren del ke zé sei 
alap ján kü lönb sé get kell ten ni az al kot má nyo zó és a tör -
vényhozó ha ta lom kö zött. Ami kor az Or szág gyû lés az
Alkot mány 19.  § (3) be kez dés a) pont já ban rög zí tett ha tás -
kö ré ben jár el, al kot má nyo zó ha tal mat gya ko rol az Alkot -
mány 24.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott el já rás sze rint.
Az Alkot mány e ren del ke zé sei egy ér tel mû en az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be utal ják az Alkot mány el fo ga dá sá ról és
mó do sí tá sá ról való dön tést. Eb bõl az kö vet ke zik, hogy az
Alkot mány – vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re – nép sza -
va zás sal nem mó do sít ha tó. Az Alkot mány alap ján az
Alkot mány ren del ke zé se i nek meg ál la pí tá sa az Or szág -
gyû lés ha tás kö re volt és ma radt az 1997-es al kot mány mó -
do sí tást köve tõen is. A nép sza va zás sal kap cso la tos al kot -
mány mó do sí tás so rán az Or szág gyû lés mint az al kot má -
nyo zó ha ta lom nem ha tá roz ta meg a nép sza va zás nak az al -
kot má nyo zás ban be töl tött sze re pét, azaz, nem bí rál ta fe lül
az Alkot mány bíró ság ál tal a 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tott kö ve tel ményt, mely sze rint nép sza va -
zás sal nem le het az Al kot mányt mó do sí ta ni. [...] Mind eze -
ket figye lembe véve meg ál la pít ha tó, hogy az Alkot mány
mó do sí tá sá ra irá nyuló kér dés ben nem ír ha tó ki vá lasz tó -
pol gá ri kez de mé nye zés re olyan nép sza va zás, amely az Or -
szág gyû lés re kö te le zõ vol ta  miatt el von ná az Or szág gyû -
lés al kot má nyo zó ha tás kö rét” (ABH 1999, 251., 261.,
262.).

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kez de mé nye zés nem fo gal maz za meg egyértel -
mûen a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést. A tes tü let
ál lás pont ja sze rint sem a vá lasz tá si ígé ret fo gal ma nem
egy ér tel mû, sem annak mód ja, mi ként ke rül nek azok a fel -
té te lek meg ha tá ro zás ra, hogy egy adott vá lasz tá si ígé ret
mi kor te kint he tõ tel je sí tett nek, illetve hogy egy vá lasz tá si
ígé re tet mi lyen tes tü let, illetve mi lyen sze mély(ek) nyil vá -
nít hat nak tel je sí tett nek. Ezen is me re tek hi á nyá ban a kér -
dés re nem le het egy ér tel mû igen vagy nem vá laszt adni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 20.  §-ának (2), valamint
20/A.  § (1) be kez dé se in, az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez -
dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
99/2006. (III. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a dr. Ágos ton Sán dor ál tal a Ma gyar Nyug dí ja sok Párt ja
Ti szán tú li Re gi o ná lis El nök sé ge (5510 Dé va vá nya, Szé -
che nyi u. 6.) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos népi kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat ellen az annak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki -
fogást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Dr. Ágos ton Sán dor 2006. már ci us 1-jén or szá gos népi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tár gyal ja és fel -
gyor sít sa a Ti sza és a Kö rö sök ár víz- és bel víz vé del mi
rend sze ré nek a fe lül vizs gá la tát, a Vá sár he lyi terv ben fog -
lalt ár víz vé del mi tá ro zók 2006 – 2007. évi ki vi te le zé sét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a fel tett kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(1)–(5) be kez dé se in, valamint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
100/2006. (III. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a dr. Bánk At ti la ál tal a Ma gyar Vi dék és Pol gá ri Párt
(4024 Deb re cen, Ipar ka ma ra u. 6.) kép vi se le té ben be nyúj -
tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi -
te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al -
kot mány bí ró ság hoz cí mez ve, az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Dr. Bánk At ti la 2005. ok tó ber 17-én or szá gos népi kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot -
ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Kí ván ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tûz ze na pi rend re
a ma gyar me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sít he tõ sé gé nek
ügyét és a meg al ko tan dó új tör vény ben oly mó don sza bá -
lyoz za a ma gyar me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sí té sét,
mely sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ,
élel mi szer-ke res ke del mi te vé keny sé get – vagy azt is –
foly ta tó ke res ke del mi egy sé gek ben az ér té ke sí tés re kí nált
me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek leg alább a fele 
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter melt vagy elõ ál lí tott
ter mék le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 37/2005. (X. 20.)
 OVB határozatával meg ta gad ta az or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sét. Az OVB ál lás pont ja sze rint a népi kez de mé nye zés ben
meg fo gal ma zott kér dés egy részt nem tar to zott az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be, más részt a kér dés cél ja a Ma gyar Köz -
tár sa ság ál tal vál lalt nem zet kö zi kö te le zett ség be üt kö zött.
A ha tá ro zat ellen ki fo gást nyúj tot tak be, en nek nyo mán az
Alkot mány bíró ság 10/2006. (II. 28.) AB ha tá ro za tá val az
OVB dön té sét meg sem mi sí tet te, és a tes tü le tet új el já rás
le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za ta in do ko lá sá nak ér tel -
mé ben az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma -
zott kér dés egy tör vény meg al ko tá sá ra irá nyul. A tör -
vényalkotás pe dig, a tör vény tar tal má tól füg get le nül az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés, amely nek tör -
vényalkotási jog kö re tel jes, azaz min den kér dés re ki ter jed. 

Más részt az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tá sa sze rint az
or szá gos népi kez de mé nye zés sza bá lyai – a nép sza va zá si
kez de mé nye zés tõl el té rõ en – a kez de mé nye zés tár gyát
nem kor lá toz zák. En nek meg fele lõen a népi kez de mé nye -
zés ered mé nyes sé ge az Or szág gyû lés re a kér dés na pi rend -
re tû zé sén és meg tár gya lá sán túl me nõ en egyéb kö te le zett -
sé get nem ró.

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az elõ zõ el já rás ban
nem vizs gál ta a népi kez de mé nye zés kér dé sé nek egy ér tel -
mû sé gét, a meg is mé telt el já rás ban azon ban meg ál la pít ja,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa nem egy ér tel mû, hi szen a
fel tett kér dés ben két al ka lom mal a „ma gyar me zõ gaz da sá -
gi ter mé kek”, egy al ka lom mal pe dig az „ér té ke sí tés re kí -
nált me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek” fo gal mat 
hasz nál ja a kez de mé nye zõ. En nek alap ján konk ré tan nem
meg ha tá roz ha tó az a kör, amely re a kez de mé nye zés ben ja -
va solt sza bá lyo zást ér vény re kí ván ja jut tat ni.

III.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(1)–(5) be kez dé se in, valamint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban:
Ala pí tó) a je len Ala pí tó Ok irat tal a Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G.  §-a alap ján, to váb bá
a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás -
ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény
73.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada -
tok el lá tá sá ra köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ

* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 12.Pk.60.026/2003/21. szá mú vég zé sé vel az ala -
pí tó ok irat mó do sí tá sát tu do má sul vet te.
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közalapítványt

hoz lét re ha tá ro zat lan idõ re az aláb bi fel té te lek sze rint:

I. Ala pí tó

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (Bu da pest V., Kos -
suth tér 1–3.). Az Ala pí tó kép vi se le tét az ok ta tá si mi nisz -
ter lát ja el és gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak 
ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket, ide ért ve az éves be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je -
len tés ér té ke lé sét is. A Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott -
ság tag ja it, az ok ta tá si mi nisz ter fel ké ré se és elõ ter jesz tése
alap ján a Kor mány je lö li ki.

II. A Köz ala pít vány neve

Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány.
Né met el ne ve zé se: Öf fent li che Stif tung für Fors chun -

gen der Zeit der Habs bur ger.
An gol el ne ve zé se: Pub lic Fo un da ti on for Habs burg Stu -

di es.
Fran cia el ne ve zé se: Fon da ti on Pub li que pour les Re -

cher ches de l’E po que des Habs bo urg.

III. A Köz ala pít vány szék he lye

1054 Bu da pest, Bát ho ry u. 20. III/3.

IV. A Köz ala pít vány jel le ge

1. A Köz ala pít vány ál lam i köz fel ada tot el lá tó nyílt
köz ala pít vány, amely nek köz hasz nú szol gál ta tá sa i ból bár -
ki ré sze sül het. Ezen fe lül a Köz ala pít vány cél ja i nak meg -
va ló su lá sa ér de ké ben egyéb jut ta tá so kat nyil vá nos, min -
den ki szá má ra hoz zá fér he tõ, illetve pá lyá za ti rend szer ke -
re tei kö zött is nyújt hat a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Khtv.)
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint. A pá lyá zat fel -
té te le it a Köz ala pít vány a Nép sza bad ság ban, mint or szá -
gos na pi lap ban, a Szá za dok címû fo lyó irat ban és a Habs -
burg Tör té ne ti In té zet hi va ta los hon lap ján hoz za nyil vá -
nos ság ra.

2. A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz pénz be li vagy más va -
gyon ren de lés sel, fel aján lá sok kal bár mely bel föl di, il le tõ -
leg kül föl di ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, aki,
illetve amely a Köz ala pít vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it
el fo gad ja. A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Köz ala pít vány
Ku ra tó ri u ma dönt. En nek so rán a Ku ra tó ri um a csat la koz -
ni kí vá nó szer ve zet rõl, in téz mény rõl vagy sze mély rõl ren -
del ke zés re álló ada to kat és – cél hoz kö tött fel aján lá sok
ese tén – a meg je lölt célt mér le ge li. Vissza uta sít hat ja a fel -
aján lást, ha annak cél ja rész ben vagy egész ben el tér a Köz -
ala pít vány cél ja i tól. Az el fo ga dott cél tá mo ga tást el kü lö ní -
tet ten kell ke zel ni, és a meg ha tá ro zott cé lok ra kell fordí -
tani.

A Ku ra tó ri um kö te les vissza uta sí ta ni a fel aján lást, ha
– a csat la koz ni kí vá nó jogi vagy ma gán sze mély te vé -

keny sé ge a köz ala pít vá nyi cé lok kal összeegyeztethe -
tetlen,

– a fel aján lás cél ja el len té tes a Köz ala pít vány cél ja i val.

3. A Köz ala pít vány szer ve ze te pár tok tól füg get len,
azok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt és tõ lük tá mo ga tást
nem fo gad el; köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly -
tat; or szág gyû lé si kép vi se lõ je löl tet, me gyei, fõ vá ro si ön -
kor mány za ti vá lasz tá son je löl tet nem ál lít és nem tá mo gat.

V. A Köz ala pít vány cél ja, te vé keny sé ge

1. A Köz ala pít vány cél ja Ma gyar or szág euró pai in teg -
rá ci ó já nak a tár sa da lom tu do má nyok esz kö ze i vel tör té nõ
elõ se gí té se, to váb bá Ma gyar or szág he lyé nek meg ha tá ro -
zá sa, ok ta tá sa és nép sze rû sí té se az egye te mes euró pai tör -
té ne lem ben.

En nek ke re té ben:
a) a Habs burg Bi ro da lom és örök sé ge té ma kö rök ben tu -

do má nyos te vé keny ség és ku ta tás;
b) az egye te mi dok to ri kép zés se gí té se;
c) ki ad vá nyok szer kesz té se, ki adá sa;
d) ha zai és nem zet kö zi pá lyá za tok, illetve ösz tön dí jak

ki írá sa a Habs burg Bi ro da lom té má já ban, tör té nel mi és
tár sa da lom tu do má nyi té ma kö rök ben;

e) kon fe ren ci ák, szak mai kon zul tá ci ók szer ve zé se;
f) Habs burg tör té ne ti in ter ne tes (on-li ne) táv kép zés ki -

dol go zá sa;
g) a fen ti té ma kö rök ben új tu do má nyos pro jec tek in dí tá -

sa és meg lé võ pro jec tek át vé te le;
h) nem zet kö zi együtt mû kö dés ki ala kí tá sa.

2. A Köz ala pít vány 1. a)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé gei meg va ló sí tá sa ér de ké ben lét re hoz za és mû -
köd te ti a Habs burg Tör té ne ti In té ze tet. Az In té zet mû kö -
dé sét igaz ga tó irá nyít ja, aki fe let t a mun kál ta tói jo go kat a
Ku ra tó ri um el nök he lyet te se gya ko rol ja, a X.1. b) pont ban
fog lal tak ki vé te lé vel.

3. A Köz ala pít vány köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dik, 
arra te kin tet tel, hogy a Khtv. 26.  § c) pont já nak 3., 6. és
19. al pont ja sze rin ti aláb bi köz hasz nú te vé keny sé ge ket
vég zi:

– tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás;
– kul tu rá lis örök ség meg óvá sa;
– eu ro at lan ti in teg rá ció elõ se gí té se.

4. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.
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5. A Köz ala pít vány az ál ta la tá mo ga tás ban ré sze sí tet -
tel, ösz tön dí jas sal a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rend -
jét, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony la ta it – a
Köz ala pít vány fo lya ma tos el len õr zé si jo gát ki köt ve – az
ellen õr zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it
tar tal ma zó szer zõ dést köt. Az el szá mo lá sok kal szem ben
tá masz tott kö ve tel mé nye ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat (a to váb bi ak ban: SZMSZ) mel lék le tét ké pe zõ
Va gyon ke ze lé si Sza bály zat tar tal maz za, amely nem le het
el len té tes az Ala pí tó Ok irat tal.

VI. A Köz ala pít vány va gyo na, a köz ala pít vá nyi va gyon
fel hasz ná lá sa

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na az Ala pí tó ál tal a
Köz ala pít vány ja vá ra az ala pí tás sal egy ide jû leg ren delt
20 000 000 Ft, azaz húsz mil lió fo rint, amely bõl 10 000 000 
Ft, azaz tíz mil lió fo rint a törzs va gyon, ame lyet a Köz ala -
pít vány mû kö dé sé hez nem hasz nál hat fel.

2. A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó:
a) a költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás tárgy év re  szóló 

rész e,
b) a Köz ala pít vány – törzs va gyon fe let ti – in du ló

 vagyona, illetve annak ho za dé ka,
c) a csat la ko zók ado má nya i nak fel hasz nál ha tó rész e,
d) a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka vagy egyéb sa -

ját be vé tel.

3. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ról az
Ala pí tó Ok irat ban, valamint annak ke re tei kö zött az
SZMSZ-ben, to váb bá az SZMSZ mel lék le tét ké pe zõ Va -
gyon ke ze lé si Sza bály zat ban fog lal tak nak meg fele lõen a
Ku ra tó ri um dönt.

4. A Ku ra tó ri um a Ku ra tó ri um el nö ké nek elõ ter jesz -
tésével min den gaz da sá gi év kez de te elõtt költ ség ve té si
ter vet ké szít, amely ben vár ha tó be vé te le it és ki adá sa it je le -
ní ti meg. A költ ség ve té si terv ben a be vé te lek nek és a ki -
adá sok nak egyen súly ban kell len ni ük. A költ ség ve té si terv 
hi ányt nem tar tal maz hat.

5. A Köz ala pít vány a gaz da sá gi év vé gén mér le get ké -
szít, ame lyet a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez. A gaz dál -
ko dás ér té ke lé se kor kü lön kell vá lasz ta ni a vál lal ko zá si és
köz ala pít vá nyi célú te vé keny ség köz vet len költ sé ge it és
be vé te le it, valamint a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge it.
A mér le get és a Fel ügye lõ Bi zott ság je len té sét nyil vá nos -
ság ra kell hoz ni.

6. Ha a Köz ala pít vány költ ség ve té si terv e, gaz dál ko dá -
sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, az Ala pí tó
rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he ti, abba meg -
bí zott ja út ján be te kint het. A Köz ala pít vány ira ta i ba a Ku -
ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság min den tag ja kor lá to zás
nél kül be te kint het. A köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sé vel
kap cso la to san ke let ke zett ira tok ba – a sze mé lyi sé gi jo gok
vé del me és az adat vé de lem sza bá lya i nak be tar tá sá val –
bár ki be te kint het.

7. A Ku ra tó ri um min den év ben feb ru ár 28-áig kö te les
az Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ
évi mû kö dé sé rõl, jú ni us 30-áig pe dig va gyo ni hely ze té rõl
és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról.

8. A Köz ala pít vány a VI.1. pont ban meg ha tá ro zott
 vagyont és a min den ko ri költ ség ve té si tá mo ga tást hi tel fe -
de ze te ként nem hasz nál hat ja, hi telt nem ve het fel.

9. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge – a Ku ra tó ri um
és a Fel ügye lõ Bi zott ság tisz te let dí ja és költ ség té rí té se,
valamint a funk ci o ná lá suk hoz szük sé ges költ sé gek – nem
ha lad hat ja meg az éves ter ve zett költ ség ve tés ki adá sa i nak
a tíz szá za lé kos mér té két, nem te kint ve a szak mai te vé -
keny ség gel össze füg gõ költ sé ge ket. A Ku ra tó ri um és a
Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak tisz te let dí ja nem le het ma -
ga sabb, mint a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap
két sze re se, ki vé ve a Ku ra tó ri um el nö ké nek és el nök he -
lyet te sé nek tisz te let dí ját, amely nem ha lad hat ja meg a
min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap nyolc szo ro sát.

VII. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A Köz ala pít vány a fel hasz nál ha tó va gyo na gya ra pí -
tá sa ér de ké ben vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat. A
Köz ala pít vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely nem ve szé lyez te ti a Köz ala pít vány cél ja it és mû kö -
dé sét. Vál lal ko zá si te vé keny sé ge so rán a VI.1. pon tok ban
meg ha tá ro zott va gyont és a min den ko ri költ ség ve té si tá -
mo ga tást nem hasz nál hat ja fel. A Köz ala pít vány csak köz -
hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve -
szé lyez tet ve foly tat hat vál lal ko zá si te vé keny sé get. Gaz -
dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja fel, azt az
Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny ség re for dít ja.

2. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

3. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get a Ku ra -
tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza bály zat alap ján
foly tat hat, amely nem le het el len té tes az Ala pí tó Ok irat tal.

VIII. A Köz ala pít vány dön tés ho zó és ke ze lõ szer ve

1. A Köz ala pít vány leg fõbb dön tés ho zó és ke ze lõ szer -
ve a hét ta gú Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um el nö ké nek és tag -
ja i nak meg bí za tá sa 2007. de cem ber 31-ig szól.

A Ku ra tó ri um el nö ke:

dr. Habs burg Ottó

A Ku ra tó ri um el nök he lyet te se:

dr. Poór Já nos
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A Ku ra tó ri um to váb bi tag jai:
dr. Bács kai Ve ro ni ka
John W. Bo y er
Ko vács Pé ter
dr. Karl Vo cel ka
dr. Sza kály Sán dor

2. A ku ra tó ri u mi tiszt ség meg szû nik:
– a ku ra tó ri u mi tag ság meg szû né sé vel,
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

3. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
– le mon dás sal,
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
– a ku ra tó ri u mi tag ha lá lá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

4. A Ku ra tó ri um el nö ké nek, illetve tag ja i nak össze fér -
he tet len sé gé re a Pol gá ri Tör vény könyv, il le tõ leg a Khtv.
8. és 9.  §-ai nak ren del ke zé sei az irány adók. A Ku ra tó ri u mi 
ta gok nem le het nek egy más és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag -
ja i nak kö ze li hoz zá tar to zói [Ptk. 685.  § b) pont és Ptk.
74/C.  §].

5. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt
az a tag, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a
ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sült, vagy
b) bár mi lyen elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö ten dõ

jog ügy let ben vagy tá mo ga tás ról  szóló dön tés ben egyéb -
ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél
sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás igény be vé te le.

6. A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban és/vagy költ ség -
té rí tés ben ré sze sül het nek, amely nek fel té te le it, össze gét és 
el szá mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró
ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít -
vány ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

IX. A Ku ra tó ri um el nö ké nek és el nök he lyet te sé nek fel -
ada tai

1. A Ku ra tó ri um el nö ke az Ala pí tó ál tal e tiszt ség re je -
lölt sze mély. Az el nök az Ala pí tó val füg gõ sé gi vi szony -
ban álló ku ra tó ri u mi tag nem le het. Vissza hí vá sá ra az Ala -
pí tó jo go sult, ha az el nök te vé keny sé gé vel az ala pít vány
cél ját ve szé lyez te ti.

2. Az el nök fel ada tai:
– irá nyít ja a Köz ala pít vány te vé keny sé gét, mû kö dé sét,
– kép vi se li a Köz ala pít ványt,
– fi gye lem mel kí sé ri a prog ra mo kat.

3. Az el nök fel ada ta it aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Ala pí -
tó ál tal je lölt el nök he lyet tes lát ja el, a he lyet te sí tés idõ tar -
ta ma alatt meg tett in téz ke dé se i rõl az el nök és a Kurató -
rium felé be szá mo lá si kö te le zett sé ge van.

4. Az el nök he lyet tes fel ada tai:

– kép vi se li a Köz ala pít ványt,

– irá nyít ja a szer ve zé si mun kát,

– a nyil vá nos ság fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa a Köz ala pít -
vány te vé keny sé gé rõl,

– gon dos ko dik a Köz ala pít vány éves be szá mo ló já nak
és köz hasz nú sá gi je len té sé nek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról,

– részt vesz a Habs burg Tör té ne ti In té zet mun ka ter vé -
nek és költ ség ve té sé nek ki dol go zá sá ban, és fo lya ma to san
fel ügye li annak te vé keny sé gét.

X. A Ku ra tó ri um mû kö dé se

1. A ku ra tó ri um ki zá ró la gos dön té si jog kö ré be tar to -
zik:

a) a Habs burg Tör té ne ti In té zet költ ség ve té sé nek meg -
ál la pí tá sa;

b) az In té zet igaz ga tó já val mun ka vi szony lé te sí té se,
mó do sí tá sa és meg szûn te té se;

c) a pá lyá za tok ki írá sa, el bí rá lá sa, a szer zõ dés kö tés sel,
a tel je sít mény-el fo ga dás sal kap cso la tos fel té te lek meg ha -
tá ro zá sa;

d) az SZMSZ, annak mel lék le tét ké pe zõ Va gyon ke ze -
lé si Sza bály zat, Be fek te té si Sza bály zat el fo ga dá sa és mó -
do sí tá sa az ok ta tá si mi nisz ter jó vá ha gyá sá val;

e) a Köz ala pít vány va gyo na fe let ti ren del ke zés az
SZMSZ-nek meg fele lõen;

f) a Köz ala pít vány cél ja i nak el éré sé hez a mû kö dé si fel -
té te lek meg ha tá ro zá sa és biz to sí tá sa;

g) a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zás ról való dön tés
és a csat la ko zás fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa;

h) a Köz ala pít vány mun ka ter vé nek, éves gaz dál ko dá si
ter vé nek, valamint a mér le gé nek jó vá ha gyá sa és az el nök
be szá mo ló já nak el fo ga dá sa;

i) dön tés az éves be szá mo lók jó vá ha gyá sá ról és a köz -
hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá ról, illetve nyil vá nos ság ra
ho za ta lá nak mód já ról;

j) a Köz ala pít vány gaz dál ko dá si el ve i nek és sza bá lya i -
nak meg ha tá ro zá sa;

k) dön tés vál lal ko zás in dí tá sá ról;

l) a Köz ala pít vány cél já ra ren del ke zés re álló anya gi
esz kö zök fel hasz ná lá sa fel té te le i nek, for rá sa i nak és ér té -
ke lé si szem pont ja i nak meg ha tá ro zá sa;

m) dön tés a könyv vizs gá ló sze mé lyé rõl és dí ja zá sá ról;

n) dön tés a Köz ala pít vány ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok -
ról és a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se;

o) mind az, amit az SZMSZ a Ku ra tó ri um ki zá ró la gos
ha tás kö ré be utal, vagy amit a Ku ra tó ri um a tiszt ség vi se lõk 
jog kö ré bõl a sa ját ha tás kö ré be von, ki vé ve az ala pí tói jo -
go kat érin tõ kér dé se ket.
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2. A Ku ra tó ri um ülé se i nek rend je, az ülé sek és a köz -
ala pít vá nyi ira tok nyil vá nos sá ga:

a) A Ku ra tó ri um dön té si jo ga it ülé se in gya ko rol ja. A
Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább két al ka -
lom mal ülé se zik. A Ku ra tó ri u mot az el nök he lyet tes írás -
be li ér te sí tés sel hív ja össze a ki tû zött idõ pont elõtt leg -
alább 8 nap pal. Az el nök a Ku ra tó ri um össze hí vá sá val
egy ide jû leg meg kül di az ülés na pi rend jét és na pi rend hez
ké szült elõ ter jesz tést. Össze kell hív ni a Ku ra tó ri u mot, ha
leg alább há rom tag ja vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság írás ban
kez de mé nye zi, a kez de mé nye zés tõl szá mí tott 30 na pon
be lül.

b) A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen tag ja i nak 
több mint fele je len van, to váb bá a je len lévõ ta gok több sé -
ge nem áll az Ala pí tó val füg gõ sé gi jog vi szony ban. Ha tá -
ro zat kép te len ség ese tén a Ku ra tó ri um ülé sét nyolc na pon
be lül vál to zat lan na pi rend del is mét össze kell hív ni. Az
ülés azon na pi ren di pont ja ese té ben, ame lyik nél a je len lé -
té ben aka dá lyoz ta tott ku rá tor írás ban sza va zott, a ha tá ro -
zat ké pes ség meg ál la pí tá sá nál sza va za tát figye lembe kell
ven ni.

c) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal és a je -
len lé võk egy sze rû szó több sé gi sza va za tá val hoz za. Sza va -
zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt. Va la mennyi 
ku ra tó ri u mi tag két har ma dá nak szó több sé ge szük sé ges az
SZMSZ meg ál la pí tá sá hoz és mó do sí tá sá hoz, az éves gaz -
dál ko dá si terv és mér leg meg ál la pí tá sá hoz, az éves be szá -
mo ló jó vá ha gyá sá hoz, to váb bá éves szin ten a mû kö dé si
költ sé gek fe de zé sé re szol gá ló for rá sok fel hasz ná lá sá hoz.
A ha tá ro za tok meg ho za ta la so rán a je len lé tük ben aka dá -
lyoz ta tott ku rá to rok sza vaz hat nak le vél ben, te le fa xon
vagy elekt ro ni kus le ve le zõ rend sze ren ke resz tül. Az írás -
be li sza va zás rész le tes sza bá lya it az SZMSZ tar tal maz za.

d) A Ku ra tó ri um ülé sei – amennyi ben a Ku ra tó ri um el -
té rõ en nem ren del ke zik – nyil vá no sak. Zárt ülés el ren de lé -
sé re ak kor van le he tõ ség, ha az ülés té má ja adat vé del mi
vagy sze mé lyi sé gi jo go kat érint.

e) A Ku ra tó ri um ülé se i rõl em lé kez te tõt kell ké szí te ni.
Az em lé kez te tõ ben a Ku ra tó ri um ülé se in el hang zot tak lé -
nye gét kell rög zí te ni. Az em lé kez te tõ nek tar tal maz nia kell 
a ku ra tó ri u mi ülé sek idõ pont ját, a ha tá ro za tok szó sze rin ti
szö ve gét, a dön tés ha tá lyá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, a
dön tést tá mo ga tók és az azt el len zõk szám ará nyát, sze mé -
lyét. Az em lé kez te tõt a ku ra tó ri u mi ülé sek le ve ze tõ el nö -
ke, az em lé kez te tõ ké szí tõ je és a hi te le sí tõ je írja alá. Az
em lé kez te tõt a Ku ra tó ri um ira tai kö zött meg kell õriz ni.
Az em lé kez te tõ alap ján kell ve zet ni a Ha tá ro za tok köny -
vét, amely be be kell ve zet ni a ha tá ro zat tar tal mát, idõ pont -
ját, ha tá lyát, a dön tést tá mo ga tók, el len zõk ará nyát, sze -
mé lyét.

f) A ku ra tó ri u mi ülés rõl ké szült em lé kez te tõt meg kell
kül de ni a Fel ügye lõ Bi zott ság ré szé re.

g) A Ku ra tó ri um dön té se it az érin tet tek kel írás ban, iga -
zol ha tó mó don, a nyil vá nos ság gal kör le vél ben és a Köz -
ala pít vány szék he lyén el he lye zett fa li új ság ra tör té nõ ki -
füg gesz tés sel (hir det mé nyi úton) köz li. Az éves be szá mo -

ló ját, gaz dál ko dá sá nak, mû kö dé sé nek és szol gál ta tá sai
igény be vé te le mód já nak leg fon to sabb ada ta it – szék -
helyén el he lye zett fa li új ság ra tör té nõ ki füg gesz tés sel –
nyil vá nos ság ra hoz za, valamint a köz hasz nú sá gi je len tést
a Nép sza bad ság or szá gos na pi lap út ján te szi közé.

XI. A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. A Köz ala pít vány ellen õr zõ szer ve a há rom ta gú Fel -
ügye lõ Bi zott ság. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké nek és tag -
ja i nak meg bí za tá sa 2007. de cem ber 31-ig szól.

2. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja
az a sze mély, aki a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke
vagy tag ja, a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li 
más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban
vagy mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha 
jog sza bály más képp nem ren del ke zik; a Köz ala pít vány cél 
sze rin ti jut ta tá sa i ból ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö -
tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat –, 
illetve a fen ti ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to -
zó ja.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke:
dr. Méri Sán dor

Tag jai:
Má tyás né dr. Pa tócs And rea
Szí vós Eri ka

4. A fel ügye lõ bi zott sá gi tiszt ség meg szû nik:
– a tag ság meg szû né sé vel,
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a tiszt ség bõl tör té nõ vissza hí vás sal,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.
A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a tiszt ség bõl tör té nõ vissza hí vás sal,
– a tag ha lá lá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Ku ra tó ri um mû kö dé sé re vo -
nat ko zó sza bá lyok és az Ala pí tó Ok irat ren del ke zé se i nek
figye lembe véte lével az ügy rend jét maga ha tá roz za meg.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság ellen õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát, így kü lö nö sen:

– a ku ra tó ri u mi ülé sek rõl ké szült em lé kez te tõk figye -
lembe véte lével vizs gál ja a ku ra tó ri u mi dön té sek össz -
hang ját a jog sza bá lyok kal, az Ala pí tó Ok irat tal, az
SZMSZ-szel és az ügy rend del;

– az éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével
vizs gál ja a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te vé keny ség össz hang -
ját, az éves szám adá so kat és a mér le get;

– jo go sult cél vizs gá la tot foly tat ni, ha a köz ala pít vá nyi
cé lok meg va ló sí tá sát, illetve a pénz ügyi-gaz dál ko dá si
tevé kenység sza bály sze rû sé gét ve szé lyez tet ve lát ja, vagy
ha erre az Ala pí tó vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri;
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– jo go sult a Köz ala pít vány ügye i rõl fel vi lá go sí tást kér -
ni, üz le ti köny ve it, ira ta it, a pénz ke ze lés, utal vá nyo zás
rend jét meg vizs gál ni.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság te vé keny sé gé nek ered mé nyé -
rõl az Ala pí tó nak éven te je len tést tesz, amely rõl a Ku ra tó -
ri u mot is tá jé koz tat ja.

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban és/vagy
költ ség té rí tés ben ré sze sül het nek, amely nek össze gét és el -
szá mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró
ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít -
vány ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

9. A Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dé sé re egyéb kér dé sek -
ben a Khtv. 11.  §-ának ren del ke zé sei al kal ma zan dók. A
Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja a Ku ra tó ri um ülé se in ta nács ko -
zá si jog gal részt ve het.

XII. Könyv vizs gá ló

1. A Köz ala pít vány szám vi te li rend jé nek el len õr zé sét a 
Ku ra tó ri um ál tal meg bí zott füg get len könyv vizs gá ló lát ja
el. A Köz ala pít vány köny ve lé si, gaz dál ko dá si fel ada ta i -
nak el len õr zé sét pá lyáz ta tás út ján fel kért könyv vizs gá ló
vé gez he ti.

2. A könyv vizs gá ló kö te les fél éven ként a Köz ala pít -
vány köny ve it meg vizs gál ni, és en nek, to váb bá az éves
mû kö dés vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak a
vizs gá la tot köve tõen je len tést ké szí te ni.

3. Fel ada tai el lá tá sa so rán a könyv vizs gá ló kü lö nö sen

– jo go sult fe lül vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát,
szer zõ dé se it, bank szám lá ját,

– jo go sult fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít vány al kal -
ma zot ta i tól,

– el lát ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

4. A könyv vizs gá ló el len jegy zé se és a Fel ügye lõ
Bizott ság vé le mé nye nél kül a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány 
éves gaz da sá gi be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé nye sen
nem hoz hat ha tá ro za tot.

5. A könyv vizs gá ló díj át a Ku ra tó ri um ál la pít ja meg.

6. Nem le het könyv vizs gá ló az a sze mély, aki a Köz ala -
pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy tag ja, a Köz ala pít -
vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé keny ség ki fej té sé -
re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá -
nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha a jog sza bály más kép -
pen nem ren del ke zik; a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá -
sá ból ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat –, illetve a
fen ti ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja.

XIII. A Köz ala pít vány tit kár sá ga

1. A tit kár ság biz to sít ja a Habs burg Tör té ne ti In té zet
mû kö dé sét. A tit kár ság költ sé ge it a Köz ala pít vány költ -

ség ve té sé ben a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i tõl el kü -
lö nít ve, az In té zet szak mai költ sé gei kö zött kell ter vez ni.

2. A Tit kár ság to váb bi fel ada tai:
a) a Ku ra tó ri um mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té se

és fo lya ma tos biz to sí tá sa,
b) a Ku ra tó ri um dön té se i nek elõ ké szí té se,
c) a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak – ope ra tív, ad mi niszt -

ra tív – vég re haj tá sa,
d) a köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lé sé vel össze füg gõ

pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok ko or di ná lá sa, az éves
pénz ügyi terv, a Ku ra tó ri um éves be szá mo ló já nak el ké szí -
té se és az ügy vi te li fel ada tok el lá tá sa.

3. A tit kár sá got a Ku ra tó ri um el nök he lyet te se ál tal – az
Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes
jó vá ha gyá sá val – ki ne ve zett és az al kal ma zot tak fe let ti
mun kál ta tói jog kör rel fel ru há zott tit kár ve ze ti.

XIV. A Köz ala pít vány kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány kép vi se le tét mind a Ku ra tó ri um el -
nö ke, mind az el nök he lyet te se ön ál ló an lát ja el.

2. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let t a Ku ra tó ri um
el nö ke, az el nök he lyet tes, a Habs burg Tör té ne ti In té zet
igaz ga tó ja, Bács kai Ve ro ni ka ku ra tó ri u mi tag és a Köz ala -
pít vány tit ká ra jo go sult ren del kez ni. A bank szám la fe let ti
ren del ke zés hez min den eset ben két ren del ke zés re jo go sult 
sze mély együt tes alá írá sa szük sé ges.

3. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak
kép vi se le ti jo got biz to sít hat, meg je löl ve a kép vi se le ti jog
gya kor lá sá nak mód ját, il le tõ leg ter je del mét.

XV. Záró ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány ré szé re nyúj tott cél tá mo ga tás be -
szá mo lá si rend jé re és gaz dál ko dá sá ra az ala pít vá nyok gaz -
dál ko dá sá ról  szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. ren de let -
ben fog lalt sza bá lyok az irány adók.

2. Az ala pít vá nyi va gyon ka ma tai ke ze lé sé nek és fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya it a Köz ala pít vány va gyon ke ze lé si
sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

3. A Köz ala pít vány meg szûn tét kö ve tõ két évig nem le -
het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a
sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
annak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig
ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki. A ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ, illetve az en nek je lölt sze mély kö te les va la -
mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz -
tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más köz hasz -
nú szer ve zet nél is be tölt. Ezen össze fér he tet len sé gi sza -
bály vo nat ko zik a Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság
tag ja i ra is.

4. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
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meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

5. A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben és mó don szû nik meg, eb ben az eset -
ben a Köz ala pít vány nak az Ala pí tó ál tal ren del ke zés re bo -
csá tott va gyo na az Ala pí tót il le ti meg, azt a Köz ala pít vány
cél ja i hoz ha son ló cél ra kell for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos -
sá got is meg fele lõen tá jé koz tat ni kell.

6. A köz hasz nú sá gi je len tés nek tar tal maz nia kell:
– a szám vi te li be szá mo lót,
– a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
– a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
– a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
– a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid, tar tal mi be -

szá mo lót,
– a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az ál lam i pénz alap -

tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól
és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két,

– a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, il le tõ leg össze gét.

7. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li el já -
rá sá ban az ok ta tá si mi nisz ter jo go sult el jár ni.

8. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv nek a Köz ala pít vány ról
 szóló ren del ke zé sei, valamint a Khtv. ren del ke zé sei, to -
váb bá az egyéb köz ala pít vá nyi tár gyú jog sza bá lyok és a
kap cso ló dó pol gá ri jogi ren del ke zé sei az irány adó ak.

9. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz tár -
sa ság hi va ta los lap já ban, a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell 
ten ni.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 12.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a – mint Ala pí tó – a
Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
74/G.  §-ában sza bá lyo zott fel ha tal ma zás alap ján, köz fel -
adat fo lya ma tos biz to sí tá sá nak cél já ból az aláb bi

* A Fõ vá ro si Bí ró ság 12Pk.60.115/98/17. szá mú vég zé sé vel el ren del te a
mó do sí tás nyil ván tar tás ba vé te lét.

közalapítványt

hoz za lét re.

I. A Köz ala pít vány neve, az Ala pí tó kép vi se le te

Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: Köz ala pít vány).

Az Ala pí tó kép vi se le tét az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá -
lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter lát ja el és e mi nõ sé gé ben
gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak ki vé te lé vel
– az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket, ide -
ért ve az éves be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés ér té -
ke lé sét is. A Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it a
mi nisz ter fel ké ré se és elõ ter jesz tése alap ján a Kor mány
bíz za meg.

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1022 Bu da pest, Ló czy La jos u. 3.

III. A Köz ala pít vány cél ja

Pik ler Emmi ma gyar gyer mek or vos nem zet kö zi leg el -
ismert ne ve lés kon cep ci ó já nak meg is mer te té se, alkal -
mazása, e fel adat tel je sí té se so rán a Köz ala pít vány in teg -
ráns ré sze ként mû kö dõ Köz ala pít vá nyi In té zet (a továb -
biak ban: In té zet) fenn tar tá sa és mû köd te té se, köz fel adat -
nak mi nõ sü lõ te vé keny sé gé nek és az eh hez kap cso ló dó to -
vább kép zõ és ku ta tó te vé keny sé gé nek mind jobb és kor -
sze rûbb kö rül mé nyek kö zöt ti el lá tá sa a gyer me kek vé del -
mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI.
tör vény (a továb biak ban: Gytv.) ke re tei kö zött.

IV.

A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Kht.) 4–5.  §-ai -
ban elõ ír tak nak meg fe lel ve ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer -
ve zet, te kin tet tel arra, hogy egye bek mel lett, a Gytv. 1.  §,
14.  §, 15.  § (3) be kez dés, 17.  § (4) be kez dés, 53.  § (1) be -
kez dés a), b), c) pont ja i ban sza bá lyo zott köz hasz nú te vé -
keny sé ge ket lát ja el és gya ko rol ja.

V.

A Köz ala pít vány, a Kht. 26.  §-a c) pont já nak 3., 4. és 10. 
al pont ja sze rin ti, az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott köz hasz nú 
te vé keny sé ge ket végzi:

– tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,
– ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -

jesz tés,
– gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi ér -

dek kép vi se let.

VI. A Köz ala pít vány to váb bi rész le tes fel ada tai

a) a Köz ala pít vány alap fel ada ta az in té zet ben nevel -
kedõ gyer me kek ma gas szín vo na lon tör té nõ gon do zá sa,
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ne ve lé se, szük ség sze rint ko rai fej lesz té se, gon do zá sa,
csa lád hoz jut ta tá sá nak és csa lád ba tör té nõ si ke res be il lesz -
ke dé sé nek elõ se gí té se, tá mo ga tá sa, ne ve lõ szü lõi há ló zat
mû köd te té se, alap te vé keny sé gé vel össz hang ban gyer me -
kek nap köz be ni el lá tá sa, gyer me kek át me ne ti gon do zá sa;

b) a Köz ala pít vány ál tal ki dol go zott gon do zá si és ne -
ve lé si el vek és gya kor lat ha zai és kül föl di meg is mer te té se, 
en nek ke re té ben to vább kép zé sek, tan fo lya mok szer ve zé -
se, pe da gó gi ai szak ér tés, szak ta nács adás, ok ta tó, is me ret -
ter jesz tõ anya gok ké szí té se, köny vek, ka zet ták, CD-k, vi -
deo fil mek ké szí té se, ki adá sa, for gal ma zá sa;

c) a cse cse mõ- és kis gyer mek el lá tás szak em be re i nek
kép zé sé ben és to vább kép zé sé ben való rész vé tel;

d) együtt mû kö dés min den olyan in téz ménnyel és szer -
ve zet tel, amely részt vesz a hat éves nél fi a ta labb, vé de lem -
re szo ru ló gyer me kek szak el lá tá sá ban, illetve azok szak -
mai tá mo ga tá sa, új el lá tá si for mák ki dol go zá sa és ha tás -
vizs gá la ta;

e) fej lõ dés- és ne ve lés lé lek ta ni ku ta tá sok tá mo ga tá sa;
f) együtt mû kö dés mind azok kal a kül föl di szer ve ze tek -

kel, ame lyek Pik ler Emmi ma gyar gyer mek or vos ne ve lé si
kon cep ci ó já nak meg is mer te té sét és al kal ma zá sát tûz ték ki
cé lul;

g) gon dos ko dás a Köz ala pít vány ál tal hasz nált in gat la -
nok ál la gá nak meg óvá sá ról, kar ban tar tá sá ról, le he tõ ség
sze rin ti kor sze rû sí té sé rõl, fel újí tá sá ról;

h) a Köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
for rá sok gyûj té se, illetve azok gya ra pí tá sa az zal, hogy a
Köz ala pít vány át me ne ti leg sza bad pénz esz kö zei ki zá ró lag 
az ál lam ál tal ga ran tált ér ték pa pí rok ba fek tet he tõk.

VII. A Köz ala pít vány va gyo na

1. Az Ala pí tó ál tal a Köz ala pít vány ren del ke zé sé re bo -
csá tott 5 000 000 Ft, azaz öt mil lió fo rint.

2. A Köz ala pít vány tu laj do ná ba adott törzs va gyon nak
mi nõ sü lõ in gó sá gok a je len Ala pí tó Ok irat el vá laszt ha tat -
lan ré szét ké pe zõ II. szá mú mel lék let sze rin ti fel so ro lás ban 
és ér ték ben.

3. A Köz ala pít vány alap fel ada tai el lá tá sá nak ki egé szí -
tõ for rá sa a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ben meg ha -
tá ro zott gyer mek vé del mi szak el lá tá si nor ma tí va.

4. A Köz ala pít vány va gyo ná vá vál nak a Köz ala pít -
vány hoz csat la ko zók pénz be li és egyéb ado má nyai,
amennyi ben a csat la ko zást a Ku ra tó ri um jó vá hagy ja.

VIII.

Az Ala pí tó Ok irat I. szá mú mel lék le té ben fel so rolt in -
gat la nok hasz ná la ta a Köz ala pít vány, valamint az in gat la -
nok va gyon ke ze lõ je – az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és 
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium – kö zöt ti szer zõ dé ses jog -
vi szony alap ján tör té nik.

IX.

A Köz ala pít vány nyi tott, cél ja i hoz bár mely ha zai, kül -
föl di ma gán sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség -

gel nem ren del ke zõ szer ve zet pénz be li vagy ter mé szet be ni 
ado mánnyal, il le tõ leg bár mi lyen más va gyon ren de lés sel
csat la koz hat, ha a Köz ala pít vány cél ja it el fo gad ja és fel -
ada ta i nak meg va ló sí tá sát kí ván ja elõ moz dí ta ni. Az ado -
mány, il le tõ leg a va gyon ren de lés el fo ga dá sá ról a Kurató -
rium dönt.

X. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá si sza -
bályai

1.
a) el sõd le ge sen az In té zet ben ne vel ke dõ gyer me kek

gon do zá sá ra és ne ve lé sé re,
b) az In té zet fenn tar tá si, mû kö dé si költ sé ge i nek fe de -

zé sé re,
c) tan fo lya mok, kon fe ren ci ák, kong resszu sok szer ve -

zé sé re, egyé ni és cso por tos kép zés re, továbbképzésre,
d) ok ta tá si, mód szer ta ni se géd anya gok ké szí té sé re,
e) a kis gyer mek el lá tás ban részt vál la ló in téz mé nyek

szak em be ri to vább kép zé sé nek támogatására,
f) az In té zet mun ka tár sa i nak ha zai és nem zet kö zi fó ru -

mo kon való rész vé te lé nek támogatására,
g) az In té zet ben fo lyó el mé le ti ku ta tó mun ka fel té te le i -

nek támogatására,
h) a hasz ná lat ba vett in gat la nok fenn tar tá sá ra, ál lag -

meg õr zé sé re,
hh) az in gat la nok eset le ges fel újí tá sá ra, kor sze rû sí té sé -

re, szük ség sze rin ti bõ ví té sé re a va gyon ke ze lõ vel tör té nõ
elõ ze tes egyez te tést köve tõen ke rül het sor.

2. Az Ala pí tó fel ha tal maz za a Ku ra tó ri u mot arra, hogy
a Köz ala pít vány min den ko ri va gyo nát fel hasz nál has sa az
ala pít vá nyi cé lok tel je sí té sé hez az zal a kor lát tal, hogy a je -
len fe je zet 1. pont ja a) be kez dé sé ben rög zí tett és pri o ri tást
él ve zõ cél ki tû zés fo lya ma tos és tel jes körû tel je sí té se nem
ke rül het ve szély be, to váb bá az ala pít vá nyi va gyon nem
süllyed het az in du ló va gyon mér té ke alá.

3. A VII. fe je zet 3. pont ja sze rin ti gyer mek vé del mi
szak el lá tá si nor ma tí va ki zá ró lag a jog sza bá lyok ke re tei
kö zött használható fel.

4. A Köz ala pít vány va gyo ná nak to váb bi fel hasz ná lá si
szabályai:

– a Köz ala pít vány in du ló va gyo ná nak ho za dé ka,
– a csat la ko zók ado má nya i nak fel hasz nál ha tó része,
– a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka az zal, hogy e te -

vé keny ség so rán a va gyon fel hasz ná lás vál lal ko zá si cé lok -
ra nem ha lad hat ja meg a Köz ala pít vány mindenkori
vagyonának 5%-át.

5. A Köz ala pít vány a je len fe je zet 1. pont ja c), d) és f)
al pont ja i ban rög zí tett ala pít vá nyi cé lok tel je sí té sé hez
támogatást nyújthat.

5.1. A Köz ala pít vány a tá mo ga tá so kat nyil vá nos, min -
den ki szá má ra hoz zá fér he tõ pá lyá za ti rend szer ke re tei kö -
zött nyújt ja. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha
az ál ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin -
tot meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let
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a Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

5.2. A Köz ala pít vány a pá lyá za ti tá mo ga tás ban ré sze -
sü lõ vel szer zõ dést köt, mely tartalmazza

– a tá mo ga tás cél ját,
– az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és az el szá mo lás -

hoz szük sé ges bi zony la to kat,
– a pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos

ellen õr zés módját,
– a szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it.

6. A köz ala pít vá nyi va gyon fel hasz ná lá sá nak, az ar ról
való ren del ke zés nek a to váb bi rész le tes fel té te le it, sza bá -
lya it, a ha tá lyos jog sza bá lyok, a je len Ala pí tó Ok irat, to -
váb bá a Köz ala pít vány Va gyon ke ze lé si és Be fek te té si
Sza bály za ta tar tal maz za.

XI. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve ze te, kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lõ je és leg fõbb
dön tést hozó szer ve a Ku ra tó ri um, amely 9 fõbõl áll.

2. A Ku ra tó ri um tag jai:
– az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esélyegyenlõ -

ségi Mi nisz té rium 
ja va solt kép vi se lõ je: dr. Ágos ton Zsu zsan na,
– a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
ja va solt kép vi se lõ je: Pusz ta föl di Ju dit,
– az In té zet min den ko ri igaz ga tó ja: Tar dos Mar cell né,
– egy fõ, füg get len szak ér tõ a tár sa da lom tu do má nyok

terén:
dr. Lo son czi Ág nes,
– egy fõ, füg get len szak ér tõ, pénz ügyi, gaz da sá gi szak -

em ber:
Té té nyi Zsu zsan na,
– a Nem zet kö zi Pik ler (Ló czy) Tár sa ság ál tal ja va solt

két fõ:
Caf fa ri Ra y mon de,
Szán tó Ist ván,
– a ma gyar or szá gi Pik ler-Ló czy Tár sa ság ál tal ja va solt

egy fõ:
dr. Falk Ju dit, a Ku ra tó ri um al el nö ke,
– a ma gyar or szá gi Ló czy Ala pít vány ál tal ja va solt

egy fõ:
dr. Ma jo ros Má ria, a Ku ra tó ri um el nö ke.

3. A Ku ra tó ri um tag ja it az Ala pí tó írás ban kéri fel. A
Ku ra tó ri um tag jai is mé tel ten fel kér he tõk. A Ku ra tó ri um
el nö két és al el nö két – a Ku ra tó ri um tag jai közül – az
Alapító jelöli ki.

A Köz ala pít vány, mint ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer -
ve zet, meg szûn tét kö ve tõ két évig nem le het köz hasz nú
szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a sze mély, aki olyan
köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be – annak meg szûn tét

meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig – ve ze tõ tiszt sé get,
amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti köz tar to -
zá sa it nem egyen lí tet te ki.

A Ku ra tó ri um tag jai, illetve az en nek je lölt sze mély kö -
te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen 
tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más
köz hasz nú szervezetnél is betölt.

3.1. A Ku ra tó ri um el nö ké ül és al el nö ké ül nem je löl he -
tõ ki köz tiszt vi se lõ.

4. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:

a) a tag ha lá lá val,

b) a tag le mon dá sá val,

c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az Ala pí tó ál tal – a Ptk.
74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – tör té nõ
visszavonásával,

d) a tag nak a ja vas la tot tevõ mi nisz té ri um mal, il le tõ leg
a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tal fenn ál ló köz szol gá la ti jog vi -
szo nyá nak megszûnésével,

e) az In té zet igaz ga tó ja vo nat ko zá sá ban az igaz ga tói
tiszt sé gé bõl tör té nõ felmentéssel,

f) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,

g) a tag meg bí za tá sá nak a XI. 12. pont ban fog lal tak
sze rin ti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
11/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

5. A Ku ra tó ri um tag jai ku ra tó ri u mi te vé keny sé gü kért
dí ja zás ban nem részesülhetnek.

5.1. A Ku ra tó ri um tag ja i nak a ku ra tó ri u mi ülé se ken
való rész vé te lük kel kap cso lat ban köz vet le nül fel me rü lõ
költ sé ge it a Közalapítvány megtéríti.

5.2. A Ku ra tó ri um meg té rí ti a tag já nak a Ku ra tó ri um
ál tal meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá val kap cso lat ban fel -
me rü lõ dologi kiadásait.

6. A Ku ra tó ri um mû kö dé sé nek sza bá lyai:

6.1. A Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább
há rom al ka lom mal ülé se zik, a Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá -
no sak.

6.2. A Ku ra tó ri um elsõ ülé sét az Ala pí tó, a továb biak -
ban az el nök hív ja össze.

6.3. A Ku ra tó ri um ülé se i nek idõ pont ját, he lyét és na pi -
rend jét a Ku ra tó ri um el nö ke ha tá roz za meg, er rõl a Ku ra -
tó ri um tag ja it leg alább 15 nap pal a ki je lölt idõ pont elõtt
írás ban ér te sí ti.

6.4. Rend kí vü li ku ra tó ri u mi ülést kell össze hív ni, ha
bár me lyik ku ra tó ri u mi tag azt a na pi rend meg je lö lé sé vel
írás ban kez de mé nye zi.

A Ku ra tó ri um el nö ke kö te les a Ku ra tó ri um ülé sét – az
elõ ter jesz tett in dít vány nak meg fele lõen – az in dít vány be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lü li idõ pont ra össze -
hívni.
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7. Az ülést az el nök, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az al el nök
ve ze ti.

7.1. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell fel ven -
ni, ame lyet az el nök/al el nök és két fel kért ku ra tó ri u mi tag
alá írá sá val hi te le sít.

7.2. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell a Ku ra tó ri um
dön té se it és leg fon to sabb meg ál la pí tá sa it.

7.3. A Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za ta ha tá roz za meg a Ku ra tó ri um dön tés ho za ta li me cha -
niz mu sá nak to váb bi rész le tes sza bá lya it a Kht. 7.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján az zal, hogy az SZMSZ-nek tar tal -
maz nia kell az aláb bi a kat:

– olyan nyil ván tar tás ve ze té sét, amely bõl a Ku ra tó ri um 
dön té sé nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya, illetve a dön tést
tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya (ha le het sé ges, sze mé -
lye) meg ál la pít ha tó,

– a Ku ra tó ri um dön té se i nek az érin tet tek kel való köz -
lé si, illetve nyil vá nos ság ra ho za ta li mód ját,

– a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba való be te kin tés rend jét,

– a Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá si igény -
be vé te lé nek mód ját, be szá mo lói köz lé sé nek nyilvános -
ságát.

8. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén leg alább öt
tag je len van.

9. A Ku ra tó ri um dön té se it ál ta lá ban egy sze rû szó több -
ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök/al el nök
sza va za ta dönt.

9.1. A ha tá ro zat ho za tal ban nem ve het részt az a sze -
mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont, élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó)] a
határozat alapján:

– kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy

– bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö ten -
dõ jog ügy let ben egyéb ként érdekelt.

Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut -
ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve -
he tõ nem pénz be li szolgáltatás.

10. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás- és jog kö re:

a) dön tés ho za tal a Köz ala pít vány hoz csat la ko zók
pénz be li és egyéb ado má nya i nak el fo ga dá sá ról,

b) dön tés ho za tal a Köz ala pít vány éves te vé keny sé gi és
pénz ügyi tervérõl,

c) dön tés ho za tal az éves te vé keny ség rõl és gaz dál ko -
dás ról ké szült be szá mo lók ról,

d) dön tés ho za tal a VII. fe je zet 2. pont ja sze rin ti in gó sá -
gok el ide ge ní té sé re vo nat ko zó kez de mé nye zés rõl, össz -
hang ban az 1052/1997. (V. 21.) Korm. ha tá ro zat
5. a) pont já ban meg fo gal ma zott el vá rá sok kal,

e) a mun kál ta tói jo gok (a mun ka vi szony lé te sí té se, a
mun ka bér és a ju tal ma zás meg ál la pí tá sa, a mun ka vi szony
meg szün te té se) gya kor lá sa az intézet igazgatója felett,

f) dön tés ho za tal vál lal ko zás ala pí tá sá ról vagy ab ban
való tagi rész vé tel rõl,

g) a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tá nak, valamint Va gyon ke ze lé si és Be fek te té si Sza bály za -
tá nak el fo ga dá sa, amely dön té sek meg ho za ta lá hoz az Ala -
pí tó elõ ze tes egyetértése szükséges,

h) az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sa egy ide jû leg köz -
hasz nú je len tés el fo ga dá sa, amely nek tar tal maz nia kell a
következõket:

– a szám vi te li be szá mo lót;

– a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát;

– a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást;

– a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát;

– a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az el kü lö ní tett ál -
lam i pénz alap tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi te -
le pü lé si ön kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok
tár su lá sá tól, az egész ség biz to sí tá si ön kor mány zat tól és
mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két;

– a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, illetve össze gét;

– a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

11. A Ku ra tó ri um el nö ké nek/al el nö ké nek ha tás- és
jog kö re:

11.1. A Ku ra tó ri um el nö ke gon dos ko dik a Ku ra tó ri um
ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sá ról. Irá nyít ja és ve ze ti a Köz -
ala pít vány te vé keny sé gét a Ku ra tó ri um ülé sei kö zött.

11.2. Elõ ké szí ti, össze hív ja és ve ze ti a Ku ra tó ri um ülé -
se it.

11.3. Egy sze mély ben kép vi se li a Ku ra tó ri u mot har ma -
dik sze mé lyek elõtt.

11.4. A Ku ra tó ri um el nö ké nek aka dá lyoz ta tá sa ese tén
fel adat- és ha tás kö rét a Ku ra tó ri um al el nö ke gya ko rol ja.

11.5. Amennyi ben az el nök/al el nök aka dá lyoz ta tá sa
egy be füg gõ en há rom hó na pos idõ tar ta mot meg ha lad, az
Ala pí tó nak új sze mély(ek) ki je lö lé sé rõl kell gon dos kod -
nia.

12. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá -
ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az Áht.
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

XII. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak sza bá lyai

1. A Köz ala pít vány éves pénz ügyi terv alap ján gaz dál -
ko dik, amely a Köz ala pít vány be vé te le it és ki adá sa it tar -
tal maz za azonos fõösszeggel.

2. A Köz ala pít vány a ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok
alap ján be szá mo lót ké szít, ame lyet a be jegy zett könyv -
vizs gá ló hi te le sít, és a Fel ügye lõ Bizott ság vé le mé nyez.
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A Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott be szá mo lót az Alapítónak
meg kell küldeni.

3. A Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá sá nak és te vé -
keny sé gé nek leg fon to sabb ada ta it nyil vá nos ság ra hoz za.

3.1. A Köz ala pít vány éves köz hasz nú sá gi je len té se i be
bár ki be te kint het, il le tõ leg ab ból sa ját költ sé gé re má so la -
tot ké szít het.

4. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get csak
olyan eset ben és mér ték ben foly tat hat, amennyi ben a vál -
lal ko zás össz hang ban áll a Köz ala pít vány cél ki tû zé se i vel,
fel ada ta i val, to váb bá az nem ve szé lyez te ti fel ada ta i nak
ma ra dék ta lan el lá tá sát.

A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó ered ményt a
Köz ala pít vány cél ja i ra kell fordítani.

5. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

XIII. A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. Az Ala pí tó a Köz ala pít vány el len õr zé sé re há rom ta -
gú Fel ügye lõ Bi zott sá got hoz létre.

1.1. Az Ala pí tó a Fel ügye lõ Bi zott ság ba egy fõt az If jú -
sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té -
rium, egy fõt a Pénz ügy mi nisz té rium, to váb bi egy fõt pe -
dig a ku ra tó ri u mi ta gok sze mé lyé re ja vas la tot elõ ter jesz tõ
ci vil szer ve ze tek aján lá sa alap ján je löl ki.

1.2. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja az a sze -
mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke, al el nö ke vagy tagja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály másképp nem rendelkezik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül –
ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, és a tár sa dal mi szer ve zet ál tal
tag já nak a tag sá gi jog vi szony alap ján nyúj tott, lé te sí tõ ok -
irat nak megfelelõ cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa ha tá -
ro zat lan idõre szól.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it te vé keny sé gü kért tisz -
te let díj il le ti meg, amely nek havi össze ge a min den ko ri
mi ni mál bér másfélszerese.

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend jé nek, mû kö dé sé nek
sza bá lya it maga ha tá roz za meg.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság elsõ ülé sén – ame lyet a Köz -
ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül kell meg tar ta ni – tag jai kö zül el nö köt vá -
laszt.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság ellen õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét, gaz dál ko dá sát. Vizs gá la ta it szük ség sze rint
tart ja, amely nek ke re té ben a Ku ra tó ri um el nö ké tõl, illetve
a Köz ala pít vány bár mely al kal ma zott já tól fel vi lá go sí tást,
je len tést kér het, a Köz ala pít vány köny ve it, ira ta it, pénz -
ügye it, ér ték pa pír-ál lo má nyát, be fek te té se it, vállalkozá -
sait bár mi kor meg vizs gál hat ja, il le tõ leg in do kolt eset ben a 
Köz ala pít vány költ sé gén szak ér tõ vel meg vizs gál tat hat ja.
Tag jai ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek a Ku ra tó ri um
ülé se in.

6.1. A Fel ügye lõ Bi zott ság – az ok le ve les könyv vizs -
gá lói je len tés figye lembe véte lével – meg vizs gál ja a Köz -
ala pít vány pénz ügyi ter vét, be szá mo ló ját, mér le gét és va -
gyon ki mu ta tá sát. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les vizs gá la -
ta i ról a Ku ra tó ri u mot és az Ala pí tót írás ban tá jé koz tat ni,
in do kolt eset ben kez de mé nyez he ti a Ku ra tó ri um ülé sé nek
so ron kí vü li össze hí vá sát.

6.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re jo -
go sult Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni és annak össze hí vá sát
kez de mé nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

– a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés vagy a szer ve zet ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ
ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té se
vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, illetve eny hí té se az
in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé -
ges sé;

– a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

6.3. Amennyi ben a Ku ra tó ri um ülé sé nek össze hí vá sa a
6.2. pont alat ti kez de mé nye zés el le né re el ma rad, úgy a
Fel ügye lõ Bi zott ság jo go sult annak össze hí vá sá ra.

6.4. Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí -
tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a
Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a
Köz ala pít vány tör vényességi fel ügye le tét el lá tó szer vet.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:
– az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé -

gi Mi nisz té rium ja va solt kép vi se lõ je:
dr. Tóth Er zsé bet,
– a Pénz ügy mi nisz té rium ja va solt kép vi se lõ je:
Kun Ág nes,
– a ci vil szer ve ze tek ja va solt kép vi se lõ je:
dr. Szir ma i né Ve res Ibo lya.

1. A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
– a tag ha lá lá val,
– fel ké ré sé nek vissza vo ná sá val,
– le mon dás sal,
– a tag nak a ja vas la tot tevõ mi nisz té ri um mal fenn ál ló

köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak a meg szû né sé vel,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel.
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XIV. Ve gyes és záró ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány a Köz ala pít vány pénz ügye i nek és
szám vi te lé nek fo lya ma tos el len õr zé sé re könyv vizs gá lót
fog lal koz tat, aki nek sze mé lyé re a XIII. fe je zet 1.2. pont já -
ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

2. A Köz ala pít vány te vé keny sé gét a Kht. 26.  §-ának
d) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen, pár tok be fo lyá sá -
tól men te sen vég zi, po li ti kai párt, or szág gyû lé si kép vi se -
lõ je lölt és me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tá son je -
lölt ál lí tá sá hoz, azok te vé keny sé gé hez a Köz ala pít vány
va gyo na sem köz vet le nül, sem köz vet ve nem hasz nál ha tó
fel.

3. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén a Köz ala pít -
vány va gyo na – a hi te le zõk ki elé gí té se után – az Ala pí tót
il le ti meg, aki kö te les azt a meg szûnt Köz ala pít vány cél já -

hoz ha son ló cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got meg -
fele lõen tá jé koz tat ni.

Bu da pest, 2005. de cem ber 7.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

I. számú melléklet

1. A Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi va ta la nyil ván tar tá sá -
ban az 1022 Bu da pest II., Ló czy La jos u. 3. szám alatt, a
2470. szá mú tu laj do ni la pon, a 12 248 hely raj zi szá mon
sze rep lõ la kó ház, ud var.

2. A Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi va ta la nyil ván tar tá sá -
ban az 1022 Bu da pest II., Ló czy La jos u. 12. szám alatt, a
2450. szá mú tu laj do ni la pon, a 12 239/2 hely raj zi szá mon
sze rep lõ la kó ház, ud var.
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II. számú melléklet

Az ingyenesen átadott ingóságok jegyzéke

CSOMI

Sor-
szám

Meg ne ve zés
Nyil ván tar tá si

szám, régi
Nyil ván tar tá si

szám, új
Mennyi ség

Tény le ges
mennyiség

Könyv sze rin ti
mennyi ség

Brut tó ér ték
Ér ték-

csök ke nés
Net tó ér ték Meg jegy zés

 1. Fény má so ló 2´5025 131211–88 131111–6 db 1 db 1 db 360 000 118 800 241 200

 2. RANK XEROX fény má so ló -
gép

131211–20 131114–3 db 1 db 1 db 392 400 392 400 0

 3. Mo ni tor
COMMODOR

131213–21 131114–11 db 1 db 1 db 86 000 86 000 0

 4. Szá mí tó gép
AT 386 DX 40

131213–38 131121–9 db 1 db 1 db 75 300 75 300 0

 5. EPSON nyom ta tó
LQ–100

131213–39 131121–10 db 1 db 1 db 27 380 27 380 0

 6. Szá mí tó gép AT 586 131121–70 131121–39 db 1 db 1 db 220 100 72 633 147 467

 7. SUGA mo ni tor 15 131121–72 131121–41 db 1 db 1 db 59 900 19 767 40 133

 8. Pa na so nic
KX–F 230 te le fax

131211–52 131131–5 db 1 db 1 db 71 900 66 508 5 392

 9. Szí nes tv 131212–2 131144–2 db 5 db 5 db 150 438 150 438 0

10. Var ró gép, gyár tá si
szám 335–111

131211–43 131151–5 db 1 db 1 db 48 000 32 400 15 600

11. Hû tõ szek rény
Z 280/60 l

131211–47 131151–7 db 1 db 1 db 27 120 15 050 12 070

12. Au to ma ta mo só gép
Haj dú 751.3

131211–48 131151–8 db 1 db 1 db 30 320 16 826 13 494

13. Gáz tûz hely
VESTA 4/A

131211–75 131151–19 db 1 db 1 db 23 920 6 936 16 984

14. Gáz zsá moly 131211–81 131151–24 db 1 db 1 db 53 200 7 714 45 486

15. Mik ro sü tõ
SHARP 22V26

131211–73 131151–30 db 1 db 1 db 20 800 6 032 14 768

16. Mély hû tõ lá da 131211–30 131154–3 db 4 db 4 db 79 032 79 032 0

2
6

4
6

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

6
/3

1
. szám



Sor-
szám

Meg ne ve zés
Nyil ván tar tá si

szám, régi
Nyil ván tar tá si

szám, új
Mennyi ség

Tény le ges
mennyiség

Könyv sze rin ti
mennyi ség

Brut tó ér ték
Ér ték-

csök ke nés
Net tó ér ték Meg jegy zés

17. Cent ri fu ga
5 kg-os MA 411

131211–8 131154–5 db 1 db 1 db 60 774 60 774 0

18. Szá rí tó gép 131211–35 131154–10 db 2 db 2 db 54 560 54 560 0

19. Mar ga ré ta fe jes
elekt ro mos író gép

131154–11 131211–31 db 1 db 1 db 41 249 41 249 0

20. Be épí tett szek rény 131112–1 1312211–1 db 1 db 1 db 60 000 40 500 19 500

21. Film ve tí tõ 16 mm 131211–39 131224–3 db 1 db 1 db 45 887 45 887 0

22. Film fel ve võ 131211–40 131224–4 db 1 db 1 db 40 534 40 534 0

23. Kép mag nó 131241–3 131224–5 db 1 db 1 db 240 042 240 042 0

24. Vi deo le ját szó
SHARP VC–477

131211–11 131224–6 db 1 db 1 db 110 000 110 000 0

25. SONY vi deo re kor der
12–1344

131211–25 1312212–2 db 1 db 1 db 144 000 118 800 25 200

26. Pa na so nic
MS–1 Cam cor der

131211–27 1312212–3 db 1 db 1 db 167 000 137 775 29 255

27. Vi deo le ját szó
Pa na so nic

131211–13 1312212–8 db 1 db 1 db 59 000 58 705 295

28. To y o ta HIACE Com bi
sze mély gép ko csi

141111–5 141111–2 db 1 db 1 db 1 764 800 1 411 840 352 960

29. Su ba ru Li be ro
sze mély gép ko csi
1.2. 4WD SDX

141111–6 141211–1 db 1 db 1 db 2 064 000 412 800 1 651 200

Össze sen: 6 557 656 3 946 682 2 630 974
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2006. április 1-je és április 30-a között alkalmazható 
üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló tör vé ny 82. §-a fel -
ha tal maz za az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt arra,
hogy az üzem anyag árat köz zé te gye.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 262 Ft/l
ESZ–98 ól mo zat lan mo tor ben zin 272 Ft/l

Gáz olaj 259 Ft/l

Ke ve rék 279 Ft/l

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének

k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szóló 1996.
évi CXXVI. tör vé ny (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vé ny 11. §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se sze -
rinti ked vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai
 számot adja:

Sor-
szám

Ked vez mé nye zett
Tech ni kai

szám

 1.  Tel jes ség For rá sá nak Egy ház a     1490

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke

2648 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6721 Szeged, Deák Ferenc u. 17.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szóló 1993. évi
II. tör vé ny 4/B. §-ának (5) be kez dé se, 9. §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a mó ra hal mi Ho mok kul tú ra Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Mó ra ha lom, Rösz kei út 1., Arany szöm Ren dez vény ház

A sor so lás ide je: 2006. áp ri lis 27., 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Ásott ha lom

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0124/9 szán tó 0,1244 1,52

0146/22 szõ lõ 1,7264 71,99

0179/55 szán tó 0,6445 2,89

0179/65 szán tó 0,3511 2,85

0179/77 szán tó 0,0124 0,05

0179/86 szán tó 0,6940 5,21

0181/69 szõ lõ 0,2662 11,10

0185/28 szán tó 0,4035 3,23
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0185/34 szán tó 0,3366 2,69

0185/47 szán tó 0,2715 2,17

0185/72 szán tó 0,1439 1,15

0185/73 szán tó 0,1798 1,44

0185/77 szán tó 0,1737 1,39

0203/53 szán tó 0,0860 0,69

0264/59 szõ lõ 0,7790 32,48

0336/13 szõ lõ 0,2658 7,84

0351/10 szán tó 0,7323 5,86

0516/52 szán tó 0,2755 1,16

Te le pü lés: Do ma szék

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0236/54 szán tó 0,1734 1,39

0288/1 szán tó 0,0553 0,44

0290/17 szán tó 0,1354 1,08

0321/32 szõ lõ 0,1320 3,89

Te le pü lés: Mó ra ha lom

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

04/1 szán tó, gyep (rét) 9,5574 126,77

04/19 szán tó 1,9628 34,60

04/22 gyep (rét) 0,1339 2,09

05/4 szán tó 0,0957 0,40

05/18 gyep (rét) 0,5612 8,75 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, szi kes tó

07/9 gyep (rét) 10,8221 132,52 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, szi kes tó

07/11 szán tó 0,6456 5,16 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

07/13 gyep (rét) 0,6620 10,33

07/14 szán tó 0,1200 0,96

07/24 szán tó 0,7033 5,63

07/25 gyep (rét) 9,4383 147,24 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, szi kes tó

010/5 gyep (rét) 0,2374 3,70

010/15 gyep (rét) 7,5046 69,89 Ter mé szet vé del mi te rü let

010/17 gyep (rét) 0,8761 13,67

011/9 ná das 0,1942 2,02

011/12 gyep (rét) 0,6042 9,43

011/31 gyep (rét), ná das 4,1988 52,91 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

011/40 gyep (rét) 0,1534 3,60 Ter mé szet vé del mi te rü let, or szá gos je len -
tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü let, szi kes tó,
bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

011/50 gyep (le ge lõ) 0,5686 4,40 Ter mé szet vé del mi te rü let
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

013/36 gyep (le ge lõ), szõ lõ,
szán tó

3,6376 106,47 Köz sé gi min ta tér

020/3 ki vett 0,1906 0,46 AK hi ány mi att be arany ko ro náz va

020/29 szõ lõ 0,2745 10,21

020/44 szán tó, gyep (rét) 1,8817 18,33

020/48 szán tó 0,1900 1,52

027/17 szõ lõ 0,4028 20,99

027/43 szán tó 0,0199 0,24

028/8 szán tó 0,5349 4,28

036/4 szán tó 0,4671 3,74

044/3 szán tó 0,1676 1,34

044/5 szán tó 0,3050 2,44

046/7 szõ lõ 0,3001 12,51

046/8 szõ lõ 0,6602 27,53

055/21 gyep (rét) 0,4042 6,31

055/33 gyep (rét) 2,6836 37,14

055/36 gyep (rét) 0,7546 8,84

059/14 szán tó 0,7376 5,90

059/20 szán tó 0,2869 3,50

059/35 szán tó 1,4032 11,23

059/40 szán tó, gyep (rét) 1,7893 14,25

059/46 gyep (rét) 1,2052 10,49

066/7 szán tó 0,3456 1,45

066/19 szán tó 0,2921 2,34

066/31 szán tó 0,4229 5,16

069/17 szán tó 0,1060 0,45

069/36 szán tó 0,1237 0,53

072/1 gyep (rét) 7,5275 145,08 Köz sé gi min ta tér, gáz ve ze ték szol gal mi
jog MOL Rt., bá nya szol gal mi jog MOL
Rt.

087/19 szán tó 0,1948 2,38

087/33 gyep (le ge lõ) 0,0796 0,60 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, szi kes tó

089/57 szán tó, gyep (rét) 4,7962 33,22

089/101 szán tó 0,5502 4,40 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

089/179 szán tó, szõ lõ 0,5612 14,00 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

089/180 gyep (rét) 0,9767 7,97 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

092/13 szán tó 0,2354 1,88

092/18 szán tó, gyep (rét) 0,4800 7,06

099/2 gyep (rét) 3,3124 48,22

0100/8 ki vet (ud var) 0,2816 0,68 AK hi ány mi att be arany ko ro náz va

0100/28 szán tó 0,8129 6,50

0100/33 gyep (rét), szán tó 1,7176 26,12

0100/42 szán tó 1,2854 15,68

0101/15 szán tó 0,4483 5,47

0101/19 szán tó 0,3717 1,56
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0103/29 szán tó 0,0682 0,29

0105/29 szán tó 0,0609 0,26

0105/36 szán tó 0,0881 0,37

0111/7 szán tó 0,6984 2,93

0115/35 gyep (rét) 3,9659 49,45 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0116/28 szán tó 0,3789 3,70 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0116/33 gyep (rét) 0,3576 5,58 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0117/31 szán tó 0,4581 5,59 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0129/16 ki vett 0,2877 0,69 AK hi ány mi att be arany ko ro náz va

0129/17 gyep (rét) 0,7311 6,36

0129/21 gyep (rét) 0,4814 4,19

0129/30 gyep (rét) 0,9022 7,85 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp, szi kes tó

0129/32 gyep (rét), ná das, szán -
tó

13,1876 293,32 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp

0129/33 gyep (rét) 1,3044 20,35 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp, szi kes tó

0129/48 gyep (rét) 1,2983 20,25

129/53 szán tó 0,2424 2,96

0129/55 szán tó 0,6074 4,86

0129/90 szán tó 0,9534 6,15

0129/91 gyep (le ge lõ), szán tó 0,5440 1,93

0129/96 gyep (rét), szán tó 0,4758 6,24

0129/115 szán tó, gyep (rét), szõ lõ 4,3487 60,53

0129/122 szán tó, gyü möl csös,
gyep (rét), szõ lõ

3,6708 54,24

0130/1 szán tó 0,1758 1,41

0133/1 szán tó 0,1015 0,81

0133/7 szán tó 0,5169 4,14

0133/8 szán tó 0,1487 1,19

0133/10 szán tó 0,4067 3,25

0134/1 szán tó 0,6178 4,94 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0138/16 gyep (rét) 0,5878 9,17

0138/25 gyep (rét) 0,4438 6,92

0139/4 gyep (rét), ná das 1,6254 44,51

0139/7 ki vett, szán tó 0,4460 2,94 AK hi ány mi att be arany ko ro náz va

0139/10 szán tó 1,6207 12,97

0139/12 szán tó 0,0144 0,12

0139/16 gyep (rét) 0,9483 22,29

0139/19 ná das 0,4102 12,84

0139/25 szán tó, gyep (rét) 2,1204 24,49

0139/27 gyep (rét) 0,7271 11,34

0139/29 szán tó, gyep (rét) 0,4235 6,78

0140/3 ki vett, szõ lõ 0,2878 10,30 AK hi ány mi att be arany ko ro náz va

0168/20 szán tó 0,7369 5,90
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0168/26 gyep (rét) 0,8016 12,50

0168/31 gyep (rét) 0,8730 20,52

0176/18 szán tó, erdõ 0,5970 4,43

0176/20 szán tó 0,4398 5,37

0176/57 szán tó, gyep (rét) 0,4537 4,47

0176/58 szán tó, szõ lõ 0,7167 10,94

0176/67 szán tó 0,7243 9,59

0176/72 szán tó, gyep (rét) 2,8158 44,69

0178/3 mo csár 0,2737 0,66 AK hi ány mi att be arany ko ro náz va

0178/7 szán tó 0,1475 1,18

0178/14 gyep (rét) 0,6769 10,56

0178/20 szán tó, gyep (rét) 1,9538 32,11

0178/21 szán tó 0,6579 8,03

0178/23 szán tó 1,1056 15,81 Ter mé szet vé del mi te rü let

0180/1 szán tó 2,6655 32,52

0180/26 szán tó 0,1898 2,32

0180/37 szán tó 0,5933 4,75

0180/45 szán tó 0,5351 6,53

0180/54 szán tó 0,3001 3,25

0180/55 szán tó 0,6271 6,27

0180/58 szán tó 0,4517 4,45

0180/66 szán tó 0,3207 3,03

0180/68 szán tó 0,5531 6,75

0182/8 gyep (rét) 2,8449 66,86

0182/14 szán tó 0,2986 2,39

0182/32 szán tó 1,6494 13,20

0183/12 szán tó 0,4756 3,80

0185/1 szán tó 1,6707 14,61

0185/3 szán tó, gyep (rét), szõ lõ 2,6012 30,42 Ve ze ték jog In vi tel Rt.

0185/48 szán tó 0,0862 1,05

0185/54 szán tó 0,2036 1,63

0185/55 szán tó 0,5147 4,12

0185/68 gyep (le ge lõ) 0,4707 6,40

0185/78 szán tó 0,1035 1,26

0185/100 gyep (rét) 1,5361 23,96

0185/101 gyep (rét) 0,5291 8,25

0185/104 szán tó 0,2400 1,92 Ve ze ték jog In vi tel Rt.

0185/107 szán tó 1,3030 10,42 Ve ze ték jog In vi tel Rt.

0185/125 szán tó 0,3453 3,44

0186/6 szán tó 0,2089 2,25

0186/12 gyep (rét), szán tó 0,3375 3,06

0186/22 szán tó 0,5116 5,36

0186/24 szán tó 0,0829 0,66

0188/7 szán tó 0,1271 1,02 Ve ze ték jog In vi tel Rt.

0188/8 szán tó 0,0742 0,91 Ve ze ték jog In vi tel Rt.

0188/19 szán tó 0,1591 1,94 Ve ze ték jog In vi tel Rt.

0191/13 szán tó, gyep (rét) 2,2499 40,48

0191/15 gyep (rét) 1,4524 22,66

0191/23 gyep (rét) 0,8536 7,43
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0193/11 szán tó 0,1921 1,54 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0195/37 szán tó 0,6986 5,59 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0195/66 szán tó 0,1774 1,42 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0195/67 szán tó 0,5509 4,41 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0195/87 gyep (rét) 5,2775 91,32 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0196/17 ná das 0,3741 11,71 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0196/37 szán tó 0,2948 2,36 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0196/44 szán tó 0,3491 4,26 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0198/56 gyep (rét) 1,5239 25,09

0201/19 szán tó 0,2354 2,87

0201/20 szán tó 0,2100 2,56

0201/31 szán tó 1,0033 8,03

0201/39 szán tó 0,4607 3,08

0201/48 szán tó 0,3896 3,12

0207/39 gyep (rét) 1,9326 30,15 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0207/41 gyep (rét) 0,3023 4,72 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0207/56 szán tó, szõ lõ 0,9681 13,98 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0207/63 szán tó 0,5694 6,95 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0207/67 szán tó 0,2805 3,42

0207/119 gyep (rét) 1,0214 21,00 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0207/120 gyep (rét) 0,8240 19,36 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0211/14 szán tó, gyep (rét), ná -
das

2,4911 36,79

0211/22 szán tó, ná das 0,8646 9,49

0211/29 szõ lõ 0,9069 47,25

0213/9 szõ lõ 0,9803 51,07

0213/10 szõ lõ 2,5401 132,34

0216/29 szán tó, szõ lõ 1,8200 40,73

0216/31 szán tó 0,4828 3,86

0218/7 szõ lõ 0,6993 36,43

0218/9 szõ lõ 4,4247 230,53

0218/15 gyep (le ge lõ) 1,0482 10,55

0218/16 gyep (le ge lõ) 0,2755 3,75

0218/18 szõ lõ 1,0965 57,13

0218/19 szõ lõ 3,1358 158,18

0218/23 szõ lõ 1,9330 100,71
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0219/1 szán tó 0,0615 0,75

0223/29 ná das, gyep (rét) 1,1015 23,09

0223/35 gyep (rét) 0,5800 9,05

0224/1 gyep (rét), szõ lõ 8,6666 438,05

0224/9 szán tó, gyep (rét) 1,2704 11,27

0224/15 gyep (rét) 0,1779 4,18

0224/33 gyep (rét) 0,2732 4,26

0226/13 gyep (rét) 0,1508 2,35

0226/17 szán tó 0,3152 3,85

0232/7 ki vett, szõ lõ 0,2481 8,69 AK hi ány mi att be arany ko ro náz va

0232/9 szán tó 0,1219 2,22 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0232/13 szán tó 0,2178 2,66 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0232/17 szán tó 0,2391 2,92 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0232/21 szán tó 0,2874 3,51 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0232/31 szán tó 0,2413 2,94 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0232/54 szán tó, gyep (rét) 0,3354 4,22

0233/26 szán tó 0,9379 11,44 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0233/34 szán tó 0,1706 2,08 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0235/9 szán tó, gyep (rét) 1,2695 17,53 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0235/30 szán tó, gyep (rét) 4,1165 49,18 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0235/49 gyep (rét) 0,1262 1,10 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0235/50 szán tó, gyep (rét) 1,7284 21,71 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0237/28 gyep (rét) 0,1148 1,00

0237/34 szán tó 0,2809 3,43 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0237/72 szán tó 0,2523 3,08 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0237/75 gyep (rét) 0,2114 1,10 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0237/105 gyep (rét) 0,0700 0,36 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0237/107 gyep (rét) 0,5224 4,54 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0237/116 szán tó 0,0559 0,68

0237/122 szán tó, gyep (rét) 7,1062 38,91 Ter mé szet vé del mi te rü let, gáz ve ze ték szol -
gal mi jog MOL Rt., bá nya szol gal mi jog
MOL Rt., ve ze ték jog In vi tel Rt.

0237/123 gyep (rét), szán tó 10,2331 102,79 Gáz ve ze ték szol gal mi jog MOL Rt., bá -
nya szol gal mi jog MOL Rt.

0239/1 szán tó, gyep (rét) 4,7894 57,25
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0239/3 szán tó, gyep (rét) 0,2859 4,06

0239/19 szán tó 0,2253 1,80

0239/25 gyep (le ge lõ), szán tó 2,1604 16,63

0241/7 szán tó 0,0800 0,64

0242/127 gyep (rét) 1,9424 30,30

0245/16 gyep (le ge lõ) 0,1733 0,54

0245/17 gyep (rét) 0,4029 6,29

0246/18 szán tó 0,4968 5,56

0246/28 szán tó 0,9538 11,64

0246/45 szán tó, gyep (le ge lõ) 0,9038 11,20

0246/48 gyep (rét), szán tó 6,8540 66,93

0246/51 szán tó, gyep (rét) 3,7670 46,71

0248/65 gyep (rét), szán tó 0,8193 7,27

0248/69 szán tó 0,4490 3,59

0248/74 gyep (rét) 1,1587 18,08 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp, szi kes tó

0248/79 gyep (rét) 0,3867 6,03 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, szi kes tó

0248/103 szán tó 0,6442 5,15 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp

0248/104 szán tó 1,1365 9,09 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp

0248/106 szán tó 0,3681 2,94

0248/108 gyep (rét) 0,1484 2,32 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp, szi kes tó

0248/112 gyep (rét) 2,3420 36,54 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, láp, szi kes tó

0248/123 gyep (rét), szán tó 4,9036 92,58

0248/125 szán tó 0,1245 1,52

0249/1 szõ lõ 14,0780 715,58

0249/6 szõ lõ 12,3444 643,14

0249/7 szõ lõ 2,7072 141,05

0249/12 szõ lõ 2,8374 147,83

0253/1 gyep (rét), szán tó 6,9483 126,89

0253/8 gyep (rét) 1,8188 42,74

0254/19 gyep (rét) 0,1172 1,83

0254/24 szán tó, gyep (rét) 2,2843 25,88

0254/70 szán tó, gyep (rét) 1,5441 16,31

0256/1 szõ lõ, szán tó 17,4393 892,96

0256/13 szán tó, gyep (rét) 0,5297 7,44

0256/21 szõ lõ 3,8424 181,94

0256/25 szán tó, gyep (rét) 2,0686 35,56

0258/23 gyep (rét) 0,3397 5,30

0258/28 szán tó 0,3701 2,96

0258/31 gyep (rét) 0,5123 12,04

0260/45 gyep (rét) 0,5696 8,89

0262/28 szán tó 0,0348 0,28

0262/53 szán tó, gyep (rét) 1,1058 10,62

0262/59 gyep (rét) 0,5634 8,06



2656 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/31. szám

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0264/25 szán tó 0,8651 6,92

0264/43 gyep (rét) 0,6945 6,04

0264/50 gyep (rét) 0,3805 5,94

0266/53 szán tó, gyep (rét) 0,3412 4,74

0266/58 szán tó, gyep (rét) 2,7920 33,33

0268/1 gyep (rét) 2,8094 24,44

0268/20 szán tó 1,0487 5,88

0268/48 szán tó, gyep (rét) 1,8593 14,98

0270/57 szán tó 0,0187 0,15

0270/75 gyep (rét) 1,4229 22,20

0272/39 szán tó, gyep (rét) 1,5527 20,21

0272/61 szán tó 0,2276 1,82

0274/35 szán tó 0,1449 1,16

0274/39 gyep (rét) 0,8534 0,77

0274/59 szán tó, gyep (rét) 0,5543 5,04

0274/70 szán tó, gyep (rét) 1,3072 10,53

0274/85 szán tó 1,0616 8,49

0280/18 szán tó 0,0673 0,54

0284/43 szán tó 0,0235 0,19 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0299/30 szán tó 0,1480 1,81

0299/69 gyep (rét) 0,4916 7,67

0299/75 gyep (rét) 0,1856 2,90

0299/78 gyep (rét) 0,0865 1,35 Or szá gos je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let, szi kes tó

0299/104 szán tó, gyep (rét) 3,6917 56,72

0299/138 gyep (rét) 0,7636 11,91

0299/142 gyep (rét) 0,1844 1,32

0300/1 gyep (rét) 2,6389 41,17

0300/14 gyep (rét), szán tó 2,2963 48,38

0300/32 gyep (rét) 0,6817 10,63

0300/34 gyep (rét) 0,1403 2,19

0300/38 gyep (rét) 0,5527 14,86

0301/64 gyep (rét), szán tó 4,7663 32,15

0301/72 szán tó 0,4647 5,67

0301/78 szán tó, szõ lõ, gyep (rét) 13,8964 126,53

0301/85 gyep (rét) 0,7470 3,88

0301/87 gyep (le ge lõ), szán tó 1,9904 23,09

0304/1 gyep (rét) 2,4010 20,76 Ki ad ha tó:  18,19 AK (21038/24010 tu laj -
do ni há nyad)

0304/12 szán tó, gyep (rét) 0,3288 4,46

0306/1 szán tó, gyep (rét) 3,7657 35,83

0311/53 gyep (rét) 0,3937 4,73 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0311/60 gyep (rét) 0,7987 0,72 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0311/65 gyep (rét) 0,2498 3,90 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0311/84 gyep (rét) 1,3786 16,59 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0311/99 szán tó, gyep (rét) 1,3451 15,09 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0311/110 szán tó 0,6138 4,19 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0311/117 szán tó 1,0332 4,34 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

0311/118 gyep (rét) 1,6726 26,09 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0311/121 szán tó 0,5668 4,53 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/43 szán tó 0,3551 4,33

0318/46 szán tó 0,9633 11,75

0318/73 szán tó 1,0151 12,38 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/87 gyep (rét) 0,9112 7,93 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/88 gyep (rét) 0,5193 4,52 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/98 gyep (rét) 1,9336 16,82 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/101 gyep (rét) 0,4312 6,73 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/112 szán tó, gyep (rét) 1,6946 20,09 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/115 gyep (rét), szán tó 9,9868 67,31 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0318/118 szán tó, gyep (rét) 5,8364 76,19 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0319/39 szán tó 0,8953 9,39

0319/46 szán tó 0,1338 1,63

0334/2 szán tó 0,1252 0,53

0338/19 szõ lõ 0,1526 3,32

0338/23 szán tó, szõ lõ 0,4241 10,31

0339/10 szán tó 0,8695 6,96 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti jog Csong rád
Me gyei Föld hi va tal

0360/44 gyep (rét) 0,3675 5,73

0360/45 gyep (rét) 0,1589 2,48

0360/59 gyep (rét) 0,3760 5,87

0365/9 szán tó 0,2635 0,63

0365/11 szán tó 0,1173 0,28

0392/14 szán tó 0,1091 0,87

0392/32 szán tó 0,0884 0,37

0406/44 gyep (rét) 0,2582 4,03

0406/119 gyep (rét) 0,0741 0,64

0406/137 gyep (rét) 0,4621 7,21

Te le pü lés: Ru zsa

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0361/1 szán tó 1,5996 12,80

0361/9 szán tó 0,0324 0,26

0361/32 szán tó 1,8270 14,62
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Te le pü lés: Zá kány szék

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Meg jegy zés

0138/66 szán tó 0,7934 3,33

0177/35 erdõ 0,3345 0,87

0188/13 gyü möl csös 0,1780 3,86

0209/13 szán tó 0,0914 0,38

0209/20 szán tó 0,1345 0,32

0209/21 szán tó 0,2507 0,60

0209/22 szán tó 0,3748 1,50

0211/26 szán tó 0,1152 1,03

0211/37 szán tó 0,3728 1,09

0215/14 szán tó 0,4605 1,93

0215/46 szán tó 0,2514 1,06

0215/96 szán tó 0,6649 5,32

0220/11 szán tó 0,0534 0,22

0220/20 szán tó 0,2122 0,89

0220/24 gyep (rét) 0,0447 0,70

0220/31 szán tó 0,5496 1,75

0222/7 gyep (rét) 12,3396 107,25

0222/13 szán tó 0,3232 2,59

0222/33 szán tó 0,0360 0,29

0248/8 szán tó 0,0798 0,19

0248/9 szán tó 0,0266 0,06

0259/2 gyü möl csös 0,1971 2,92

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa ellen az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va -
tal nak cí mez ve, de a Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz.

Tas ná di Gá bor s. k.,
hi va tal ve ze tõ
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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