A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2006. december 28.,

TARTALOMJEGYZÉK
360/2006. (XII. 28.) Korm. r.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti
határforgalom ellenõrzésérõl szóló, Bukarestben, 2004. április hó
27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás
kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14067

361/2006. (XII. 28.) Korm. r.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény végrehajtásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14074

362/2006. (XII. 28.) Korm. r.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl . . . . . . . . . . 14077

363/2006. (XII. 28.) Korm. r.

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos
állami feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14121

364/2006. (XII. 28.) Korm. r.

A határon túli magyarsággal összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról 14122

365/2006. (XII. 28.) Korm. r.

Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérõl . . . . . . . . .

366/2006. (XII. 28.) Korm. r.

A közigazgatási hivatalokat érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14123

367/2006. (XII. 28.) Korm. r.

Az orvosszakértõi szerv kijelölésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48/2006. (XII. 28.) EüM r.

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási
feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001.
(XI. 23.) EüM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14130

49/2006. (XII. 28.) EüM r.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14133

50/2006. (XII. 28.) EüM r.

A természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14136

51/2006. (XII. 28.) EüM r.

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzésérõl szóló 52/2003. (VIII. 22.)
ESZCSM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14136

52/2006. (XII. 28.) EüM r.

A sürgõs szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14137

53/2006. (XII. 28.) EüM r.

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt
kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14138

csütörtök

165. szám

Ára: 5229,– Ft

Oldal

A tartalomjegyzék a 14066. oldalon folytatódik

14123

14129

14066

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/165. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

87/2006. (XII. 28.) FVM r.

A szõlõ szaporítóanyagok elõállításáról, minõsítésérõl és forgalomba hozataláról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14188

88/2006. (XII. 28.) FVM r.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi
LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól . . . . . . . . . . . 14209

96/2006. (XII. 28.) GKM r.

Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ
feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14221

97/2006. (XII. 28.) GKM r.

Egyes hatósági eljárási díjakra vonatkozó miniszteri rendeleteknek
a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14221

16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM e. r.

A 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 14227

17/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM e. r.

A 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program,
valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14241

18/2006. (XII. 28.)
MeHVM–GKM e. r.

A Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl. . . . . . . . . .

19/2006. (XII. 28.)
MeHVM–GKM–KvVM e. r.

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 18/2004.
(II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról . . . 14243

15/2006. (XII. 28.) ÖTM r.

Egyes építésügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról . . . . .

14244

14/2006. (XII. 28.) SZMM r.

A regionális munkaügyi központok illetékességérõl . . . . . . . . . . . .

14247

88/2006. (XII. 28.) ME h.

Szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl . . . . . . . . . . . . . . .

14280

14243

Az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter közös közleménye a befogadott egészségügyi szakellátási kapacitásokról . 14280
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye a magánszemélyek adóelõleg-nyilatkozatairól 2007. évre . . . . . . . . . . . . . . . 14312
Helyesbítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14317

2006/165. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
360/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia
között a közúti és a vasúti határforgalom
ellenõrzésérõl szóló, Bukarestben, 2004. április hó
27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl
1. §
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a
Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenõrzésérõl szóló, Bukarestben, 2004.
április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról
szóló, Bukarestben, 2006. december 21-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §
A Megállapodás hiteles szövege a következõ:
„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia
között a közúti és a vasúti határforgalom
ellenõrzésérõl szóló, Bukarestben, 2004. április hónap
27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról
A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a
vasúti határforgalom ellenõrzésérõl szóló, Bukarestben,
2004. április hónap 27. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 3. Cikkének (4) bekezdése alapján a
Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya
(a továbbiakban: Szerzõdõ Felek):
– az Egyezmény végrehajtásának elõsegítése céljából,
– azzal a célkitûzéssel, hogy együttmûködésük révén a
közös államhatáron a határforgalom ellenõrzését a biztonság követelményének figyelembevételével gyorsítsák és
megkönnyítsék,
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– figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács
2003. november 27-én elfogadott következtetését az Európai Unió egyes tagállamainak közös szárazföldi határain a
személyek ellenõrzésére vonatkozó kétoldalú együttmûködési megállapodások elfogadásáról a bõvítést követõen,
valamint az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK
rendeletével kiadott, a személyek határátlépésére irányadó
szabályok közösségi kódexének (a továbbiakban: Schengeni Határellenõrzési Kódex) rendelkezéseit a közös ellenõrzésekre vonatkozóan,
az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
(1) A fentiek érdekében a Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy a magyar–román közúti határátkelõhelyeken átlépõ személyeket, valamint a birtokukban lévõ tárgyakat és a szállító eszközöket közösen, egyszeri megállítással ellenõrzik. A közös, egy megállítással történõ ellenõrzés során mindkét Félnek a Schengeni Határellenõrzési
Kódex 7. cikkében foglaltak szerint, saját hatáskörben kell
az ellenõrzést elvégeznie.
(2) E Megállapodás alkalmazása körében az Egyezményben meghatározott fogalmakat kell érteni.
(3) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai a határátkelõhelyek azon fejlesztésérõl, amelyek a másik Szerzõdõ
Felet is érintik, illetve az ideiglenes forgalomkorlátozásról, átirányításról és a szolgálati helyeket érintõ munkálatokról, azok megkezdése elõtt kellõ idõben, kölcsönösen
tájékoztatják egymást.
(4) Azokat a határátkelõhelyeket, ahol veszélyes áruk a
közös államhatáron átszállíthatók, a Szerzõdõ Felek írásban határozzák meg és azt belsõ joguk szerint közzéteszik.
(5) E Megállapodás végrehajtása során a szolgálati személyek között a kapcsolattartás nyelve a magyar és a
román nyelv. A szolgálati személyek a kapcsolattartás
során más nyelv használatában is megállapodhatnak.

2. Cikk
(1) A határforgalom-ellenõrzés a vasúti forgalomban
álló helyzetben, a vasúti szerelvénynek a határállomáson
való tartózkodása ideje alatt történik.
(2) A vasúti határátkelõhelyeken a határforgalom ellenõrzését a Szerzõdõ Felek szolgálati személyei a saját államuk területén, külön-külön végzik.
(3) A vasúti személyforgalom ellenõrzésének, illetve a
vasúti forgalom gyorsítása érdekében, továbbá a várakozási idõ csökkentése céljából a Szerzõdõ Felek megálla-
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podhatnak a vasúti személyforgalom közös, menet közbeni ellenõrzésérõl, annak részletes szabályairól és feltételeirõl, elsõsorban a Békéscsaba–Lökösháza–Kürtös(Curtici)–Arad, továbbá a Püspökladány–Biharkeresztes–
Biharpüspöki(Episcopia Bihorului)–Nagyvárad(Oradea)
vasútállomások közötti vonalszakaszokon.

3. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek határforgalom-ellenõrzõ hatóságai megállapodásban határozzák meg a határátkelõhelyek
mûködési rendjére vonatkozó szabályokat.
(2) A határátkelõhelyek mûködésének rendjére vonatkozó megállapodásnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a jármûvek fogadásának rendjét;
b) az ellenõrzés helyét és rendjét;
c) az ellenõrzéshez szükséges egyéb feltételeket (pl. a
vasúti jármûvek áramtalanítása);
d) a személyeknek és a javaknak a közös államhatáron
való visszairányítása módját;
e) a veszélyes áruk és az élõ állat szállítmányok ellenõrzésének helyét;
f) a határátkelõhelyeken történt súlyos balesetek vagy
más rendkívüli események esetében szükséges intézkedések rendjét;
g) a határátkelõhely területén a tájékoztató feliratok elhelyezésének módját;
h) a határátkelõhely rendjében megállapított elõírások
megsértésének megelõzésére és megszüntetésére vonatkozó szabályokat;
i) a kijelölt szolgálati parkolókat.
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(3) A Románia államterületérõl kilépõ és a Magyar
Köztársaság államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek ellenõrzését is – a Magyar
Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebbõl a
célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(4) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta
00.00–24.00 óráig tart.
(5) A magyar szolgálati személyek számára a mûködési
terület Románia államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(6) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a Magyar Köztársaság államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(7) A Szerzõdõ Felek a szükséges személyi, mûszaki
és infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a határátkelõhelyen a nemzetközi áruforgalmat
12,5 tonna össztömeg súlyhatárig, amelynek bevezetésérõl diplomáciai úton állapodnak meg.

5. Cikk
Nagylak–Nagylak(Nãdlac)

II. Fejezet

(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.

KÖZÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEK A KÖZÖS
HATÁRON

(2) A Nagylak–Nagylak(Nãdlac) közúti határátkelõhelyen a Magyar Köztársaság államterületérõl kilépõ és Románia államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése Románia államterületén közös helyen történik. Ebbõl a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.

4. Cikk
Kiszombor–Nagycsanád(Cenad)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra
7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.
(2) A Kiszombor–Nagycsanád(Cenad) közúti határátkelõhelyen a Magyar Köztársaság államterületérõl kilépõ
és Románia államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek ellenõrzését is – Románia
államterületén közös helyen történik. Ebbõl a célból
Románia államterületén magyar határforgalom-ellenõrzõ
szolgálati hely létesül.

(3) A Románia államterületérõl kilépõ és a Magyar
Köztársaság államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése a Magyar Köztáraság államterületén
közös helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelõhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek
ellenõrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös
helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság
államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati
hely létesül.
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(5) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(6) A magyar szolgálati személyek számára a mûködési
terület Románia államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(7) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a Magyar Köztársaság államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó
kezelõ fülkékre a ki- és belépõ terminálon egyaránt;
d) a szolgálati parkolóra.

6. Cikk
Battonya–Tornya(Turnu)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra
7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.
(2) A Battonya–Tornya(Turnu) közúti határátkelõhelyen a Magyar Köztársaság államterületérõl kilépõ és
Románia államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek ellenõrzését is – Románia államterületén közös helyen történik. Ebbõl a célból Románia
államterületén magyar határforgalom-ellenõrzõ szolgálati
hely létesül.
(3) A Románia államterületérõl kilépõ és a Magyar
Köztársaság államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek ellenõrzését is – a Magyar
Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebbõl a
célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(4) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(5) A magyar szolgálati személyek számára a mûködési
terület Románia államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(6) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a Magyar Köztársaság államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

14069

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.

7. Cikk
Gyula–Gyulavarsánd(Vãrºand)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.
(2) A Gyula–Gyulavarsánd (Vãrºand) közúti határátkelõhelyen a Magyar Köztársaság államterületérõl kilépõ és
Románia államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése Románia államterületén közös helyen
történik. Ebbõl a célból Románia államterületén magyar
határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(3) A Románia államterületérõl kilépõ és a Magyar
Köztársaság államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelõhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek
ellenõrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös
helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság
államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati
hely létesül.
(5) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(6) A magyar szolgálati személyek számára a mûködési
terület Románia államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(7) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a Magyar Köztársaság államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó
kezelõ fülkékre a ki- és belépõ terminálon egyaránt;
d) a szolgálati parkolóra.

8. Cikk
Méhkerék–Nagyszalonta(Salonta)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra
7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.
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(2) A Méhkerék–Nagyszalonta(Salonta) közúti határátkelõhelyen a Magyar Köztársaság államterületérõl kilépõ
és Románia államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek ellenõrzését is – Románia
államterületén közös helyen történik. Ebbõl a célból
Románia államterületén magyar határforgalom-ellenõrzõ
szolgálati hely létesül.
(3) A Románia államterületérõl kilépõ és a Magyar
Köztársaság államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése – beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek ellenõrzését is – a Magyar
Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebbõl a
célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(4) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(5) A magyar szolgálati személyek számára a mûködési
terület Románia államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(6) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a Magyar Köztársaság államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.

9. Cikk
Ártánd–Bors(Borº)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.
(2) Az Ártánd–Bors(Borº) közúti határátkelõhelyen a
Magyar Köztársaság államterületérõl kilépõ és Románia
államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom
ellenõrzése Románia államterületén közös helyen történik.
Ebbõl a célból Románia államterületén magyar határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(3) A Románia államterületérõl kilépõ és a Magyar
Köztársaság államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelõhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek
ellenõrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös
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helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati
hely létesül.
(5) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(6) A magyar szolgálati személyek számára a mûködési
terület Románia államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
(7) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a Magyar Köztársaság államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó
kezelõ fülkékre a ki- és belépõ terminálon egyaránt;
d) a szolgálati parkolóra.

10. Cikk
Nyírábrány–Érmihályfalva(Valea lui Mihai)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személyforgalomra.
(2) A Nyírábrány–Érmihályfalva(Valea lui Mihai) közúti határátkelõhelyen a nemzetközi személyforgalom ellenõrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely
létesül.
(3) A Szerzõdõ Felek a szükséges személyi, mûszaki és
infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a határátkelõhelyen a nemzetközi áruforgalmat
3,5 tonna össztömeg súlyhatárig, amelynek bevezetésérõl
diplomáciai úton állapodnak meg.
(4) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(5) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.

11. Cikk
Vállaj–Csanálos(Urziceni)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személyforgalomra.
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(2) A Vállaj–Csanálos(Urziceni) közúti határátkelõhelyen a nemzetközi személyforgalom ellenõrzése a Magyar
Köztársaság államterületén közös helyen történik. Ebbõl a
célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(3) A Szerzõdõ Felek a szükséges személyi, mûszaki és
infrastrukturális feltételek megteremtése esetén engedélyezik a határátkelõhelyen a nemzetközi áruforgalmat
3,5 tonna össztömeg súlyhatárig, amelynek bevezetésérõl
diplomáciai úton állapodnak meg.
(4) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(5) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.

12. Cikk
Csengersima–Pete(Petea)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.
(2) A Csengersima–Pete(Petea) közúti határátkelõhelyen a Magyar Köztársaság államterületérõl kilépõ és
Románia államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése Románia államterületén közös helyen
történik. Ebbõl a célból Románia államterületén magyar
határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(3) A Románia államterületérõl kilépõ és a Magyar
Köztársaság államterületére belépõ nemzetközi személyforgalom ellenõrzése a Magyar Köztáraság államterületén
közös helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határátkelõhelyen a nemzetközi áruforgalomban részt vevõ személyek
ellenõrzése a Magyar Köztársaság államterületén közös
helyen történik. Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság
államterületén román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati
hely létesül.
(5) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta 00.00
órától 24.00 óráig tart.
(6) A magyar szolgálati személyek számára a mûködési
terület Románia államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra;
d) a szolgálati parkolóra.
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(7) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a Magyar Köztársaság államterületén lévõ határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) az ellenõrzõ forgalmi sávokra és az azokhoz tartozó
kezelõ fülkékre a ki- és belépõ terminálon egyaránt;
d) a szolgálati parkolóra.
13. Cikk
Létavértes–Székelyhíd(Sãcuieni)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személyforgalomra az autóbusz-forgalom kivételével,
valamint a nemzetközi áruforgalomra 7,5 tonna össztömeg
súlyhatárig.
(2) A Létavértes–Székelyhíd(Sãcuieni) közúti határátkelõhelyen a nemzetközi személyforgalom ellenõrzése a
Magyar Köztársaság államterületén közös helyen történik.
Ebbõl a célból a Magyar Köztársaság államterületén
román határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely létesül.
(3) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta, helyi
idõ szerint 06.00 órától 22.00 óráig tart.
(4) A román szolgálati személyek számára a mûködési
terület a határforgalom-ellenõrzõ szolgálati helyen kiterjed:
a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;
b) az államhatártól a szolgálati helyig vezetõ közútra;
c) irányonként egy-egy ellenõrzõ forgalmi sávra, a
kezelõfülkére;
d) a szolgálati parkolóra.
(5) A Szerzõdõ Felek a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését követõen engedélyezik az autóbusz-forgalmat, és errõl diplomáciai úton értesítik egymást.
14. Cikk
E Megállapodás 4–13. és 20. Cikkei tekintetében a
Szomszéd Állam szolgálati személyei számára a Területi
Államban szükséges szolgálati helyiségeket a Területi
Állam biztosítja, amelyek használatáról, üzemeltetési feltételeirõl a Szerzõdõ Felek illetékes szervei az üzemeltetõvel magánjogi szerzõdésben állapodnak meg.
III. Fejezet
VASÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEK
15. Cikk
Lökösháza–Kürtös(Curtici)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.
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(2) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta
00.00–24.00 óráig tart.

16. Cikk
Kötegyán–Nagyszalonta(Salonta)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.
(2) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta
00.00–24.00 óráig tart.
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(2) A román szolgálati személyek részére a mûködési
terület a közös kapcsolattartási szolgálati helyen kiterjed:
– a közútra a közös államhatártól a határforgalomellenõrzõ szolgálati helyre szolgálatba járás céljából,
– a határátkelõhelyen kijelölt szolgálati helyiségre,
valamint az ehhez tartozó szociális helyiségekre,
– a kijelölt szolgálati parkolóra.
(3) A Szerzõdõ Felek biztosítják a közös kapcsolattartási szolgálati hely mûködtetéséhez szükséges szolgálati
személyi feltételeket. A közös kapcsolattartási szolgálati
helyen szolgálatra kijelölt tisztviselõknek jól kell ismerniük – írásban és szóban – a szomszédos ország hivatalos
nyelvét.

17. Cikk
21. Cikk
Biharkeresztes–Biharpüspöki(Episcopia Bihorului)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.
(2) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta
00.00–24.00 óráig tart.

A közös kapcsolattartási szolgálati helyen a magyar
Szerzõdõ Fél biztosítja a szolgálati helyiséget, lehetõvé
teszi továbbá a román Szerzõdõ Fél részére az általa telepített távközlési és adatkezelõ berendezések üzemeltetését
és a szükséges csatlakozások létrehozását a román Szerzõdõ Fél megfelelõ hálózatához, figyelemmel az Egyezmény 27. Cikkében foglaltakra.

18. Cikk
Nyírábrány–Érmihályfalva(Valea lui Mihai)

22. Cikk

(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.

(1) A Szerzõdõ Felek a határforgalom-ellenõrzõ szervek és a bûnüldözõ szervek közötti információcsere és
együttmûködés megkönnyítése érdekében további közös
kapcsolattartási szolgálati helyet létesíthetnek. Errõl, valamint a már mûködõ közös kapcsolattartási szolgálati hely
feladatainak és az együttmûködõ szervek körének bõvítésérõl e Megállapodás végrehajtása érdekében diplomáciai
jegyzékváltás útján állapodnak meg.

(2) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta
00.00–24.00 óráig tart.

19. Cikk
Tiborszállás/Ágerdõmajor–Nagykároly(Carei)
(1) A határátkelõhely használata kiterjed a nemzetközi
személy- és áruforgalomra.
(2) A határátkelõhely nyitvatartási ideje naponta
00.00–24.00 óráig tart.

IV. Fejezet

(2) A közös kapcsolattartási szolgálati helyen szolgálatot teljesítõ tisztviselõk a tevékenységüket e Megállapodásban foglaltak és a hatályos belsõ jogszabályaik alapján
végzik. A tisztviselõk részére utasítást kizárólag szolgálati
elöljárójuk adhat.
(3) A közös kapcsolattartó szolgálati hely szervezeti felépítését és mûködésének részletes szabályait a Szerzõdõ
Felek illetékes hatóságai által jóváhagyott Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza.

KÖZÖS KAPCSOLATTARTÁSI SZOLGÁLATI HELY
23. Cikk
20. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek a rendészeti szervek nemzetközi
együttmûködése és az információcsere fejlesztése céljából
Ártánd–Bors határátkelõhelyen, a Magyar Köztársaság
államterületén, közös kapcsolattartási szolgálati helyet
mûködtetnek, naponta 00.00 órától 24.00 óráig.

(1) A közös kapcsolattartási szolgálati helyen a Szerzõdõ Felek szolgálati személyei a hatályos belsõ jogszabályaikkal összhangban együttmûködnek:
a) a határforgalom ellenõrzését érintõ információk kicserélésében, azok elemzésében, a határforgalom egyszerûsítésében, gyorsításában és összehangolásában;
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b) közvetlen információcserét folytatnak a határaikat
átlépõ bûncselekmények megelõzése, felderítése és megakadályozása érdekében;
c) az illegális migráció és az azt kísérõ jogellenes cselekmények elleni fellépés összehangolásában;
d) megkeresésre segítséget nyújtanak a Szerzõdõ Felek
között létrejött hatályos visszafogadási egyezmény végrehajtása során felmerült problémák megoldásához.
(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 22. Cikk (1) bekezdésében meghatározott együttmûködés megvalósítása érdekében a szolgálati személyek feladat- és hatáskörükkel
összhangban folyamatos és közvetlen információcserét
folytatnak, különösen:
– a határátlépéshez kapcsolódó vagy a határ közelében
elkövetett bûncselekmények és egyéb jogellenes cselekmények felderítésérõl, a tipikus jogellenes magatartások,
új elkövetési módszerek elemzésérõl, értékelésérõl,
– a határforgalom ellenõrzésének általános tapasztalatairól és az ezek alapján megállapítható tendenciákról,
– a közös kapcsolattartási szolgálati hely tevékenységének mûködési tapasztalatairól,
– a várható, a határforgalmat befolyásoló jelentõs eseményekrõl (pl. nagyobb forgalmi akadályok), kiemelkedõ
rendezvényekrõl, a személyforgalom intenzív, tartós
emelkedésérõl, a határforgalmat is érintõ, rendkívüli intézkedésekrõl,
– e Megállapodás tárgyát érintõ hazai jogszabályokról,
azok változásairól.
(3) A Szerzõdõ Felek:
a) a folyamatos kapcsolattartás érdekében:
– kijelölik a kapcsolattartásért felelõs szolgálati személyeket,
– szakértõket küldenek egymáshoz, és kicserélik
tapasztalataikat e Megállapodásban szabályozott együttmûködés továbbfejlesztése érdekében;
b) a képzés és a szakmai továbbképzés területén:
– tapasztalatcserét folytatnak a határforgalom ellenõrzésének és felügyeletének módszereirõl,
– segítséget nyújtanak a másik Szerzõdõ Fél szolgálati
személyei szakmai és idegen nyelvi képzéséhez,
– közös rendezvények, munkatalálkozók, továbbképzési programok keretében támogatják szakértõik továbbképzését.
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Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló,
Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény, a bûnügyi személyes adatok és információk védelmére a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szervezett bûnözés, a terrorizmus és a
kábítószer tiltott forgalma elleni harcban történõ együttmûködésrõl szóló, Budapesten, 1997. február 19-én aláírt
Egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E Megállapodás értelmében bûnüldözõ szerv a Szerzõdõ Államok belsõ jogszabályai szerint bûnmegelõzési
és bûnüldözési feladatok végzésére feljogosított szervek:
– a Magyar Köztársaság részérõl: a Határõrség, a Vámés Pénzügyõrség,
– Románia részérõl: a Román Határrendõrség.

V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. Cikk
(1) Szerzõdõ Felek biztosítják a csak egyik Szerzõdõ
Fél által hozzáférhetõ közösségi és uniós adatbázisok
védelmét. Az a Szerzõdõ Fél, amely számára a hozzáférés
nem engedélyezett, a saját államterületén lehetõvé teszi a
másik Szerzõdõ Félnek, hogy a védett vonalat használhassa és a biztonsági szabályokat érvényesítse.
(2) E Megállapodás értelmezésébõl vagy alkalmazásából eredõ vitákat a Szerzõdõ Felek a Magyar–Román
Határforgalmi Vegyes Bizottság keretében, tárgyalások
útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai
úton rendezik.
(3) E Megállapodás alkalmazását nemzetközi szerzõdésben vállalt és egyéb nemzetközi jogi kötelezettség teljesítése, valamint közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerzõdõ Fél egészben vagy
részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetésérõl és visszavonásáról a másik Szerzõdõ Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve visszavonása halaszthatatlan intézkedést igénylõ esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételével, egyéb esetekben a diplomáciai jegyzék kézhezvételét követõ 15. (tizenötödik) napon veszi kezdetét.

24. Cikk
26. Cikk

(1) A közös kapcsolattartási szolgálati helyen a Szerzõdõ Államok kijelölt szolgálati személyei, valamint a bûnüldözõ szervek kijelölt képviselõi (a továbbiakban: tisztviselõk) közös helyen végzik munkájukat, s a másik Szerzõdõ Állam tisztviselõjének megkeresésére a lehetséges
legrövidebb idõn belül válaszolnak.

(1) E Megállapodás határozatlan idõre szól. E Megállapodást a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályai értelmében
kell jóváhagyni, a jóváhagyás megtörténtérõl a Szerzõdõ
Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

(2) A megkeresések teljesítésének módjára, az átadott
személyes adatok és információk védelmére a Magyar

(2) E Megállapodás a jóváhagyásról szóló késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követõ 15. (tizenötödik)

14074

MAGYAR KÖZLÖNY

napon lép hatályba, azonban a Szerzõdõ Felek a Megállapodást Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása napjától, 2007. január 1-jétõl ideiglenesen alkalmazzák.
(3) E Megállapodás hatálybalépésének napjával a
Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya
között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti
és a vasúti határforgalom ellenõrzésérõl szóló Egyezmény
végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2004. április hónap
27. napján aláírt Megállapodás hatályát veszíti.
(4) E Megállapodást bármelyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követõ 30. (harmincadik) napon veszti hatályát.
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(6) A Megállapodás hatálybalépésével egyidejûleg a
Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya
között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti
és a vasúti határforgalom ellenõrzésérõl szóló Egyezmény
végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2004. április hónap
27. napján aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló
214/2005. (X. 7.) Korm. rendelet hatályát veszti.
(7) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a határrendészetért felelõs miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(5) Az Egyezmény végrehajtásának felfüggesztése esetén e Megállapodás végrehajtása is szünetel.
(6) Az Egyezmény hatályának megszûnése esetén ez a
Megállapodás hatályát veszti.
Készült Bukarestben, 2006. év december hónap
21. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások)”

4. §
A Kormány jóváhagyja a Megállapodásnak a 26. Cikk
(2) bekezdésében a Megállapodás ideiglenes alkalmazására vonatkozóan meghatározott idõponttól kezdõdõen
történõ ideiglenes alkalmazását.

5. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 26. Cikk (2) bekezdésében a Megállapodás hatálybalépésére meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) E rendelet 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 26. cikk (2) bekezdésében a Megállapodás hatálybalépésére meghatározott idõpontban hatályát veszti.
(4) E rendelet hatályát veszti, ha a másik Szerzõdõ Fél
arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a
szerzõdésben részes Féllé válni.
(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját,
valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott idõpontok
naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását
követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.

A Kormány
361/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.)
16. §-ának (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Tv. 2. §-ának (3) és (4) bekezdése alapján létrejövõ szakellátási feladatátadásról a szerzõdés megküldésével annak megkötésétõl számított 8 napon belül kell tájékoztatni a területileg illetékes Regionális Egészségügyi
Tanácsot (a továbbiakban: RET). Amennyiben a feladatátadás a Tv. 1. számú mellékletében rögzített kapacitásokat
érinti, tájékoztatni kell az egészségügyért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter) is.
(2) A Tv. 4. §-ának (1) bekezdése alapján elkészített
kapacitás-felosztási javaslatot a miniszter a RET-eknek
elektronikus és nyomtatott formában küldi meg.
(3) A RET a Tv. 4. §-ának (5) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét a miniszteri javaslattal azonos
formátumban teljesíti.

2. §
(1) A régióban mûködõ egészségügyi szolgáltatók ellátási területérõl az illetékes RET a Tv. 2. §-ának (2) bekezdése és 4. §-ának (3) bekezdése alapján – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Tv. 2. számú
mellékletében meghatározott szakellátási normatíva felosztásával egyidejûleg dönt. A RET az ellátási területek
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meghatározását tartalmazó döntést 5 napon belül megküldi az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális szervének és az érintett fenntartóknak. Az ÁNTSZ regionális szerve és a fenntartók a döntés kézhezvételétõl számított 30 napon belül
tájékoztatja a RET-et arról, hogy egyetértenek-e a döntéssel.
(2) Amennyiben valamely érintett fenntartó a döntést az
(1) bekezdés szerint nem hagyja határidõn belül jóvá,
a RET errõl 5 napon belül írásban tájékoztatja a minisztert.
A miniszter a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 8 napon belül – a (3)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – meghatározza a RET által érvényesen meg nem
határozott ellátási területeket.
(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató ellátási
területe a nyújtott szolgáltatások tekintetében nem egységes, az ellátási területet és a területi ellátási kötelezettséget
szakmacsoportonként, szakmánként, illetve a külön jogszabály szerinti teljesítményegységeknek, valamint napidíj-súlyozás alapját képezõ betegségcsoportoknak, tevékenységeknek, illetve ellátási formáknak megfelelõ bontásban kell megadni.
(4) Az ellátási területet településenként, illetõleg valamely településre csak részben kiterjedõ ellátási terület esetén a település érintett részének közterületek általi lehatárolásának pontos meghatározásával kell kijelölni.
(5) Az ellátási területeket úgy kell meghatározni, hogy
azok átfedés- és hézagmentesen megfeleljenek az adott
régió területének azzal, hogy a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének
második mondata, valamint 6. §-a szerinti esetekben az
ellátási terület a régióhatáron túlterjedhet. Ilyen esetben az
ellátási terület által érintett valamennyi régióban található
érintett fenntartónak meg kell küldeni az (1) bekezdés
szerinti döntést.
(6) A (3)–(5) bekezdésekben foglaltakat alkalmazni kell
abban az esetben is, ha a Tv. 4. §-ának (6) bekezdése alapján a Tv. 2. számú mellékletében meghatározott kapacitások felosztását a miniszter végzi el.

3. §
A Tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján az 1. számú mellékletét érintõ kezdeményezésrõl és annak jóváhagyásáról
az illetékes RET-et és az ÁNTSZ régiós intézetét, a Tv.
2. számú mellékletét érintõ kezdeményezésrõl az ÁNTSZ
régiós intézetét kell tájékoztatni.

4. §
(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) vagy a fenntartó a szolgáltatói kapacitások
tartós kihasználatlanságáról írásban tájékoztatja az illeté-
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kes RET-et, a RET pedig a régióban mûködõ, fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókat.
(2) A tartósan kihasználatlan és a Tv. 5. §-ának (1) bekezdése alapján felszabaduló kapacitásoknak a Tv.
5. §-ának (3) bekezdése szerinti újraosztására a régión
belül felosztott kapacitások éves, június 30-ig esedékes
felülvizsgálati eljárása során van lehetõség.

5. §
Amennyiben a szomszédos régiók megállapodást kötnek, hogy a Tv. 2. számú melléklete szerinti normatíváik
terhére kapacitást csoportosítanak át az egyik régióból
a másikba, a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az
átadott kapacitások mely intézményben, és mely szakmacsoportban kerülnek felhasználásra.

6. §
Amennyiben a normatívák felosztásáról szóló érvényes
döntés nem születik meg a Tv. 4. §-ának (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerinti eljárás során, a miniszter a Tv.
4. §-ának (6) bekezdése szerinti döntés során módosíthatja
az egyes szakmacsoportokhoz rendelt kapacitások menynyiségét a Tv. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
mértékben.
7. §
A RET által a Tv. 16. §-ának (10) bekezdése alapján
létrehozott járóbeteg-szakellátási kapacitásoknak a Tv.
16. §-ának (11) bekezdése alapján történõ felosztása során
a Tv. 16. §-a (11) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ szolgáltatók közül elõnyben
kell részesíteni azokat, amelyek ellátási területén
a) a Tv. hatálybalépését követõen megszûnt az aktív
fekvõbeteg-szakellátás, vagy
b) az aktív fekvõbeteg-szakellátás kapacitása a régiós
átlagot meghaladóan csökkent, vagy
c) valamely szakmacsoport vonatkozásában 50%-osnál
nagyobb a kapacitáscsökkenés mértéke.

8. §
(1) Szakellátási kapacitás (a továbbiakban: kapacitás)
elõzetesen befogadható, amennyiben
a) címzett támogatás szakmai programja,
b) központi költségvetésbõl támogatott egyéb beruházás,
c) európai uniós pályázat,
d) az Új Magyarországért Fejlesztési Tervben foglaltak,
e) egyéb regionális fejlesztések,
f) népegészségügyi programok
megvalósítása többletkapacitások befogadását igényli.
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(2) A kapacitások elõzetes befogadásánál figyelembe
kell venni, hogy a befogadásra kerülõ kapacitás várható
éves teljesítményének finanszírozott összege nem haladhatja meg
a) a költségvetési törvényben rendelkezésre álló források, és
b) a befogadással összefüggésben megszûnõ szerzõdés
következtében felszabaduló finanszírozás
együttes összegét.
(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ többletkapacitás-befogadási igény merül fel, az elõzetes befogadásra a kérelmet a támogatásra kiírt pályázat határidejének letelte elõtt legalább 75 nappal kell benyújtani
a RET-hez.
(4) A RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet
véleményezi, és az azonos szakmai feladatra beérkezett
több kérelem esetén a befogadásokra vonatkozóan rangsort állapít meg, valamint a befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatások fenntartható finanszírozására a megvalósítás teljes idõszakára és az azt követõ két évre vonatkozóan pénzügyi hatásvizsgálatot készít a költségvetési
egyensúlyt célzó kormányzati programban foglaltak figyelembevételével. A pénzügyi hatásvizsgálat a javasolt befogadással összefüggõ feltételek meghatározását, továbbá
a befogadással összefüggõ, felszabaduló kapacitásra
vonatkozó javaslatot is tartalmazza. A RET a rangsort és
a pénzügyi hatásvizsgálatot a befogadási kérelem beérkezését követõ 30 napon belül a miniszternek megküldi.
(5) A miniszter a RET általi felterjesztés megérkezését
követõ 10 napon belül a befogadásra vonatkozó javaslatát
a RET által a fenntartható finanszírozásra vonatkozóan
készített pénzügyi hatásvizsgálattal együtt megküldi a
pénzügyminiszternek.
(6) A pénzügyminiszter az (5) bekezdés szerinti javaslat
beérkezését követõ 15 napon belül értesíti a minisztert a
befogadással történõ egyetértésérõl a Tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján, illetve annak elutasításáról
és az elutasítás indokolásáról.
(7) A miniszter haladéktalanul értesíti a befogadást kérõ
személyt, az OEP-et és az illetékes RET-et a döntésérõl, és
a befogadással összefüggésben megállapított feltételekrõl.
(8) A (7) bekezdésben foglalt értesítést a pályázó a támogatás kérésére irányuló szakmai programjához csatoltan nyújtja be.
(9) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igény elutasítása esetén a miniszter a pályázó elõzetes kapacitásbefogadását törli. A támogatási igény elfogadása esetén a
beruházás megvalósulását követõ 30 napon belül az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP) a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe véve finanszírozási szerzõdést köt az egészségügyi
szolgáltatóval.
(10) Amennyiben a támogatás a kérelemben foglaltaktól eltérõen került elfogadásra, akkor ezen többletkapacitás befogadásához a miniszter és pénzügyminiszter
egyetértése szükséges.
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(11) Amennyiben a pályázó a pályázatában a mûködés
megkezdésére megjelölt határidõt követõ fél éven belül
– érvényes mûködési engedéllyel – nem kezdeményezi a
finanszírozási szerzõdés megkötését, a miniszter a pályázó
elõzetes kapacitásbefogadását törli. Ilyen esetben a többletkapacitás befogadására ismételt pályázatot kell benyújtani.
(12) Az OEP az elõzetes befogadásokról évenkénti bontásban nyilvántartást vezet, melyet minden év február
28-áig a miniszter az Egészségügyi Közlönyben és honlapján közzétesz.

9. §
(1) A Tv. 1. számú mellékletében meghatározott kapacitások rendelkezésre bocsátásáról a katasztrófahelyzet elrendelését követõen az országos tisztifõorvos haladéktalanul rendelkezik a fenntartó értesítése útján.
(2) A kapacitásokat úgy kell rendelkezésre bocsátani,
hogy a szolgáltató által a nyújtott ellátások körében a sürgõs szükség által indokolt szolgáltatásokhoz szükséges
kapacitásmennyiség folyamatosan rendelkezésre álljon.

10. §
A Tv. 10. §-ának (1) bekezdése szerinti szakmai, illetõleg ellátási érdeknek minõsül különösen az ellátási szükségletnek az ellátás biztonságát veszélyeztetõ mértékû
megváltozása.

11. §
(1) Az Eütv. 149/D. §-ának (4) bekezdése alapján a Tv.
2. számú mellékletében meghatározott szakellátási kapacitások felosztása során történõ szavazásnál a RET minden
tagja annyi szavazattal rendelkezik, amennyi finanszírozott ággyal 2006. december 31-én rendelkezett. A 2007.
április 1-jét követõen történõ döntéshozatal során a tagok
által a döntéshozatalkor képviselt finanszírozott ágyszámot kell figyelembe venni.
(2) Az Eütv. 149/D. §-ának (4) bekezdése által a döntéshez elõírt többség számításánál a jelen lévõ tagok által
képviselt összes finanszírozott ágyszámot kell figyelembe
venni.

12. §
(1) A RET a Tv.-ben meghatározott feladatai ellátása
során munkájába bevonhatja mindazon szervezeteket, amelyek az adott régióban 2007. január 1-je elõtt mûködõ regionális egészségügyi tanács tagjai voltak, de az egészségügyrõl
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szóló 1997. évi CLIV. törvény 149/A–149/D. §-ában foglaltaknak megfelelõen létrejövõ RET-nek nem tagjai.
(2) Azok a személyek, akik a 2007. január 1-je elõtt
mûködõ regionális egészségügyi tanácsban képviselték a
tanács valamely tagját, a tagsággal rendelkezõ szervezet
ellenkezõ döntése hiányában továbbra is képviselik az
adott tagot a 2007. január 1-jén az Eütv. 149/A–149/D. §
alapján létrejövõ és mûködõ RET-ben.
13. §
Ahol e rendelet szerint a döntéshez vagy annak érvényességéhez valamely szervezet egyetértése szükséges, az
egyetértési jog gyakorlására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvénynek a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
14. §
(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az országos tisztifõorvost jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
10. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására.
(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az ÁNTSZ regionális intézetet jelöli ki az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 4. §-ának (5) és (8) bekezdése, valamint 5. §-ának
(2) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

15. §
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tók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2003. (XI. 5.)
Korm. rendelet;
e) az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeirõl,
valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló
25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 15. §-a (1) bekezdésének
a)–g) pontja és (2) bekezdésének b) pontja;
f) egyes, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a és 14. §-a (6) bekezdésének b) pontja;
g) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeirõl,
eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 344/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a és
4. §-ának (2) bekezdése;
h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes egészségügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló
224/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 4. § és 5. §-a, valamint
7. §-ának b) pontja;
i) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 330/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a (7) bekezdésének e) pontja;
j) az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet.

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. § (12) bekezdése alapján a miniszter az elõzetes
befogadásokról szóló nyilvántartást elsõ alkalommal
2008. február 28-án teszi közzé.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgáltatások befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet;
b) az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgáltatások befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2002. (XII. 21.)
Korm. rendelet;
c) az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2003. (IV. 24.)
Korm. rendelet;
d) az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgálta-

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási
szerv kijelölésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint
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az egészségügyi államigazgatási szerv kiejlölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében,
az állami családvédelmi szolgálat kijelölése tárgyában a
magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi LXXIX. törvény
16/A. §-ában,
a hazai és a nemzetközi adatok fogadásáért és feldolgozásáért felelõs Információs Központot mûködtetõ szerv kijelölése tárgyában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény 34. §-ának (3) bekezdésében,
az élelmiszerbiztonsági szerv kijelölése tárgyában az
élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20/A. §-ában,
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a (2) bekezdésének 15. pontjára figyelemmel a következõket rendeli el:
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat jogállása
1. §
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: Szolgálat) központi hivatal. A Szolgálatot az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
irányítja.
2. §
(1) A miniszter irányítási jogkörében az országos tisztifõorvos javaslata alapján kinevezi, felmenti és vezetõi
teendõkkel bízza meg
a) a helyettes országos tisztifõorvosokat;
b) az Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban:
OTH) igazgatóját és gazdasági vezetõjét;
c) az országos tisztifõgyógyszerészt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdasági vezetõ
tekintetében a fegyelmi jogkört a kinevezõ, az egyéb – az
(1) és e bekezdésben nem említett – munkáltatói jogokat az
országos tisztifõorvos gyakorolja.
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mûködõ OTH, amelynek vezetõje az országos tisztifõorvos, valamint
b) az 1. számú mellékletben meghatározott, részjogkörrel rendelezõ, részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervként mûködõ, az OTH irányítása alá tartozó országos
intézetek. Az országos intézet vezetõje a fõigazgató.
(2) A központi szervek a hatáskörükbe tartozó feladatokat az ország területére kiterjedõ illetékességgel látják el.

4. §
(1) A Szolgálat területi szervei az OTH közvetlen irányítása alatt mûködõ regionális intézetek. A regionális intézet részjogkörrel rendelkezõ, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A regionális intézet vezetõje a
regionális tisztifõorvos.
(2) A Szolgálat regionális intézetei körét, székhelyét és
illetékességi területét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Szolgálat helyi szerve a regionális tisztifõorvos
közvetlen irányítása alá tartozó kistérségi, illetve fõvárosi
kerületi intézet (a továbbiakban együtt: kistérségi intézet).
A kistérségi intézet a regionális intézet jogi személyiséggel nem rendelkezõ, önálló feladatkörrel felruházott szervezeti egysége. A kistérségi intézet vezetõje a kistérségi
tisztifõorvos, akit – az országos tisztifõorvos egyetértésével – a regionális tisztifõorvos nevez ki. A kistérségi tisztifõorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat a kistérségi intézet alkalmazottai felett.
(4) A Szolgálat helyi szervei körét, székhelyét és illetékességi területét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) A miniszter a regionális intézet alapító okiratában
meghatározhatja a területi és helyi szervek kirendeltségeit,
ügyfélszolgálati irodáit és azok székhelyét.
(6) A szárazföldi átkelõhelyeken, a határkikötõkben és
nemzetközi kereskedelmi repülõtereken a közegészségügyi kockázatok feltárására az illetékes regionális intézet
keretében határ-, hajózási, illetve repülõtéri kirendeltségek mûködnek, illetve folyamatos közegészségügyi felügyeleti kapacitást kell biztosítani.
(7) Az országos tisztifõorvosi, a helyettes országos tisztifõorvosi, az országos tisztifõgyógyszerészi, az OTH
igazgatója és gazdasági vezetõje, az országos intézetek vezetõi és vezetõhelyettesi, a regionális tisztifõorvosi, a helyettes regionális tisztifõorvosi, a regionális tisztifõgyógyszerészi, továbbá a kistérségi tisztifõorvosi állások pályázat útján tölthetõk be.

A Szolgálat szervezete
Az országos tisztifõorvos
3. §
5. §
(1) A Szolgálat központi szervei
a) az önállóan gazdálkodó és teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szervként, budapesti székhellyel

(1) Az országos tisztifõorvos
a) irányítja a Szolgálat mûködését;
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b) a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban meghatározza a Szolgálat központi, területi és helyi szerveinek fõ feladatait, tájékoztatja a Szolgálatot a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól.
(2) Az országos tisztifõorvos kinevezi, felmenti és vezetõi teendõkkel bízza meg az 1. számú melléklet szerinti országos intézetek vezetõit, a regionális tisztifõorvosokat,
továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat.
(3) Az országos tisztifõorvos ellátja a Magyar Honvédség és – a büntetés-végrehajtási szervek kivételével – a
fegyveres szervek egészségügyi államigazgatási feladatainak ellátására kijelölt szervek egészségügyi feladatainak
szakmai felügyeletét.
(4) Az országos tisztifõorvos a (3) bekezdés szerinti
jogkörében eljárva:
a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet minden olyan, a Szolgálat feladatkörébe tartozó közegészségügyi, egészségfejlesztési kérdésben, amely a lakosságot
érinti vagy érintheti;
b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít;
c) felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, valamint egészségfejlesztési intézkedések megtételére,
amennyiben azok a lakosság érdekében szükségesek. Az
intézkedés elmaradása esetén az egészségügyi miniszter
útján intézkedés céljából megkeresi az illetékes minisztert;
d) javaslatokat tehet a fegyveres erõk, illetve a rendvédelmi szervek egészségügyi feladatait ellátó vezetõjének a
fegyveres erõk, illetve a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi, egészségfejlesztési helyzetének javítása érdekében;
e) évente egyszer – általa meghatározott idõben – beszámolót kér a közegészségügyi tevékenységrõl;
f) az éves munkatervérõl véleményt nyilvánít, illetve
tematikus javaslattal élhet a munkaterv kialakításában.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
6. §
(1) Az OTH a Szolgálat központi irányító, koordináló
szerve.
(2) Az OTH középirányító szervként az irányítása alá
tartozó, részben önállóan gazdálkodó és részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szervek felett a következõ felügyeleti jogosítványokat gyakorolja:
a) elemi és kincstári költségvetésekhez a felügyeleti
szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követõ visszaigazolása;
b) a költségvetések felhasználására – beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is –
vonatkozó irányelv meghatározása;
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c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges
pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenõrzése;
d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása.
(3) Az OTH jogi személyiséggel nem rendelkezõ, önálló feladatkörrel felruházott szervezeti egységeként mûködik az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóság, amelynek vezetõje a fõigazgató.
(4) Az OTH részt vesz az országos népegészségügyi
programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

Az országos intézetek
7. §
(1) Az országos intézet a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértõi feladatokat ellátó szerve.
(2) Az országos intézet az (1) bekezdésben foglaltakon
túl e rendelet szerinti, valamint külön jogszabályban, illetve az alapító okiratában foglalt feladatokat lát el.
(3) Az országos intézetek alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az országos intézet fõigazgatója gyakorolja.

A Szolgálat területi szerve
8. §
(1) A regionális intézet
a) ellátja az illetékességi területén mûködõ helyi szervek szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását;
b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsõfokú
hatósági jogkört gyakorol;
c) ellátja az alapító okiratában meghatározott, illetve
jogszabályokban rögzített feladatokat
ca) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, munkaegészségügy) területén, mely a feladatok ellátásához mûszeres, por-, rost-,
zaj- és sugárlaboratóriumot üzemeltethet,
cb) a járványügy (fertõzõ járványügy) területén, mely
feladatok ellátásához mikrobiológiai laboratóriumot üzemeltethet,
cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés, népegészségügyi szûrések
szervezése és koordinálása, egészség-monitorozás, beleértve a nem fertõzõ betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,
cd) az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén;
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d) felügyeletet gyakorol a rendelõintézeti járóbeteg-szakellátást, illetve fekvõbeteg-szakellátást nyújtó
szolgáltatók felett, ellátja a kórházhigiénés tevékenység
szakfelügyeletét, koordinálja és felügyeli az egészségügyi
ellátás feletti szakfelügyeletet.
(2) A regionális intézet részt vesz a lakosság egészségének megõrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok
regionális végrehajtását.

A Szolgálat helyi szerve
9. §
A kistérségi intézet illetékességi területén ellátja az
egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet
jogszabály nem utal a Szolgálat más szervének a feladatkörébe.

Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése
10. §
(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
– ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – a
kistérségi intézetet jelöli ki.
(2) A Kormány a kistérségi intézetet jelöli ki a magzati
élet védelmérõl szóló 1992. évi LXXIV. törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat mûködtetésére.
(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az országos tisztifõorvost jelöli ki
a) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.)
aa) 140/A. §-a (8) bekezdésének a) pontja,
ab) 149. §-a (2) bekezdésének b) pontja,
ac) 161. §-ának (4) bekezdése,
ad) 228. §-a (3) bekezdésének a) pontja,
b) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése,
c) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
(a továbbiakban: Étv.) 15. §-ának (1) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.
(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az OTH-t jelöli ki
a) az Eütv.
aa) 140/A. §-ának (3) bekezdése,
ab) 149/C. §-ának (3) bekezdése,
ac) 243. §-ának (7) bekezdése,
b) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 56. §-ának (9) bekezdése,
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c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
ca) 17. §-ának (5) bekezdése,
cb) 56. §-ának (1) bekezdése,
cc) 57. §-nak (2) bekezdése,
cd) 59. §-ának (2) bekezdése,
ce) 60. §-a,
cf) 85. §-ának (1) bekezdése,
cg) 86. §-ának (7) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.
(5) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
a regionális intézetet jelöli ki
a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
aa) 45. §-ának (1) bekezdése,
ab) 47. §-ának (1) és (2) bekezdése,
b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)
ba) 6. §-ának (3) bekezdése,
bb) 15. §-ának (1) bekezdése,
c) az Eütv.
ca) 140/A. §-ának (4) bekezdése,
cb) 140/A. §-a (9) bekezdésének a) pontja,
cc) 140/E. §-a (5) bekezdésének b) pontja,
cd) 149/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja,
ce) 149/C. §-ának (2) bekezdése,
d) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény
da) 4. §-ának (2)–(3) bekezdése,
db) 4/A. §-ának b) pontja,
dc) 13. §-ának (4) bekezdése,
e) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 55. §-a (4) bekezdésének g) pontja,
f) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 20. §-ának (1), (4) és
(7) bekezdése,
g) az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról
szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Eü.kamara tv.)
ga) 21. §-ának (4) bekezdése,
gb) 31. §-ának (2) bekezdése,
gc) 35. §-ának (2) bekezdése,
h) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
ha) 48. §-ának (1) és (3) bekezdése,
hb) 49. §-ának (1) és (2) bekezdése,
hc) 53. §-ának (2) bekezdése,
hd) 54. §-ának (1) bekezdése,
he) 55. §-ának (7) bekezdése,
hf) 58. §-ának ba)–bb) alpontja,
hg) 63. §-ának (3) és (4) bekezdése,
hh) 64. §-ának (1) és (2) bekezdése,
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hi) 65. §-a,
hj) 68. §-ának (1) bekezdése és (2) bekezdésének
c) pontja,
hk) 72. §-ának (1)–(3) és (5) bekezdése,
hl) 74. §-ának (2) bekezdése,
i) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (9) bekezdése,
j) a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi
LI. törvény 19. §-ának (9) bekezdése,
k) Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
szóló 2003. évi LXXXIII. törvény 29. §-ának (7) bekezdése,
l) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. §-ának
(1) bekezdése,
m) az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi
II. törvény 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja
szerinti feladatok ellátására.
(6) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az OTH-t és a regionális intézetet jelöli ki
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. §-a (1) bekezdésének
g) pontja,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 96. §-a (3) bekezdésének g) pontja,
c) az Ebtv. 10. §-ának (4) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.
(7) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
a regionális és a kistérségi intézetet jelöli ki
a) a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi
XXVIII. törvény 24. §-a,
b) az Eüak. 5. §-ának (3) bekezdése,
c) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
11. §-a (1) bekezdésének b) pontja
szerinti feladatok ellátására.

11. §
A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
– ha e rendelet vagy külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a Szolgálatot jelöli ki
a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdésének b) pontja,
c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 70. § (9) bekezdésének d) pontja,
d) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény
da) 23. §-ának d) pontja,
db) 24. §-ának e) és f) pontja,
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e) az Eütv.
ea) 3. §-ának h) pontja,
eb) 143. §-a,
f) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 2. § (1) bekezdése, 37. § (2) bekezdése,
g) a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 21. §-ának g) pontja,
h) az Ebtv. 20. §-ának (6) bekezdése,
i) az Eüak. 19. § (1) és (2) bekezdése,
j) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló
2006. évi CXVI. törvény 9. §-a
szerinti feladatok ellátására.

12. §
(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az egészségügyi minisztert jelöli ki az Eütv. 112. §-ának
(8) bekezdése szerinti feladat ellátására.
(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
a Szolgálat valamennyi, az adott RET illetékességi területén mûködõ intézetét jelöli ki az Eütv. 149/A. § (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.
(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
a Szolgálat regionális és kistérségi intézeteit jelöli ki a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti
szabálysértési hatósági feladatok ellátására.

13. §
(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
8. §-ának (2) bekezdése és 8/A. §-a szerinti feladatok ellátására az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI) jelöli ki.
(2) A Kormány élelmiszerbiztonsági szervként a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2005. évi XLIX. törvény 38. § (13) bekezdése szerinti feladatok ellátására az
OÉTI-t jelöli ki.

14. §
(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 1. §-a (1) bekezdésének m)–o) pontja,
4. §-ának (2) bekezdése, 5. §-ának (6) bekezdése, 6. §-ának
(1) és (2) bekezdése, 7. §-ának (7) bekezdése, 8. §-ának
(5) bekezdése, 9. §-ának (13) bekezdése, 11. §-ának
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(1)–(2) és (4)–(6) bekezdése, 12. §-ának (1) bekezdése,
13. §-ának (1)–(3) bekezdése, 19. §-ának (3) bekezdése,
20. §-ának (2) bekezdése, 23. §-ának (1)–(6) bekezdése,
25. §-ának (5) bekezdése, 26/A. §-a szerinti feladatok ellátására.
(2) A Kormány az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv. 24. §-ának (1) bekezdése szerinti, a hazai és nemzetközi adatok feldolgozásáért felelõs Információs Központ mûködtetésére.
(3) A Kbtv. 25. §-ának (4) bekezdése szerinti, a kémiai
biztonságot koordináló tárcaközi bizottság tagjaiként a
Kormány a Kbtv. 25. § (1) bekezdése alapján a következõket jelöli ki:
a) a környezetvédelmi miniszter,
b) a gazdasági és közlekedési miniszter,
c) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
d) az oktatási és kulturális miniszter,
e) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
f) az igazságügyi és rendészeti miniszter,
g) a pénzügyminiszter,
h) a honvédelmi miniszter,
i) az egészségügyi miniszter,
j) a szociális és munkaügyi miniszter
által kijelölt személyek, az országos tisztifõorvos vagy az
általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén érintett társadalmi szervezetek által külön jogszabályban meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.

A Szolgálat hatósági eljárása, illetékessége
15. §
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgálat
hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az
elsõ fokú eljárás a Szolgálat kistérségi intézetének hatáskörébe tartozik.
(2) A másodfokú eljárás
a) amennyiben elsõ fokon a kistérségi intézet járt el, a
regionális intézet,
b) amennyiben elsõ fokon a regionális intézet, illetõleg
– ha jogszabály másként nem rendelkezik – országos intézet járt el, az OTH,
c) amennyiben elsõ fokon az OTH vagy az országos
tisztifõorvos járt el, a külön jogszabály szerinti jogorvoslati hatóság
hatáskörébe tartozik.

16. §
Helyszíni ellenõrzésre a Szolgálat fényképes igazolvánnyal ellátott köztisztviselõje jogosult.
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A közigazgatási hatósági eljárás során felmerülõ mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mûszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek külön jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában egyéb eljárási költségnek minõsülnek. A felszámítható költségek mértékét
külön jogszabály határozza meg.

18. §
(1) Az Eü.kamara tv.
a) 21. §-a (4) bekezdésének alkalmazásában az egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélye szerint illetékes
regionális intézetet jelöli ki;
b) 31. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában az ott
megjelölt iratokat és tényeket a Szolgálatnak az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélye szerint illetékes regionális intézetéhez kell megküldeni.
(2) A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi
XXVIII. törvény 24. §-a szerinti feladatok ellátására
egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az orvosi tevékenység folytatása helye szerint illetékes kistérségi intézetet, illetõleg – egészségügyi válalkozás esetén –
regionális intézetet jelöli ki.
(3) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány
a tevékenység folytatásának helye szerint illetékes regionális intézetet jelöli ki
a) a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi
LI. törvény 19. §-a (9) bekezdésének,
b) Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
szóló 2003. évi LXXXIII. törvény 29. §-a (7) bekezdésének
alkalmazásában.
(4) Az Eütv.
a) 140/A. §-a (9) bekezdésének a) pontja szerinti három személyt a regionális tisztifõorvos a regionális intézet
alkalmazottai közül jelöli ki;
b) 140/E. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feladatok ellátása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélye szerint illetékes regionális intézete jár el.
(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az
egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes regionális intézet jár el.
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(6) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány
az Eüak.
a) 15. §-a (1)–(2) és (7) bekezdésének alkalmazásában
az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, illetve munkahelye szerint illetékes kistérségi intézetet,
b) 30. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazában a
megszûnõ egészségügyi intézmény székhelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetet
jelöli ki.
(7) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány
a tevékenység végzésének helye szerint kistérségi intézetet jelöli ki a Kbtv.
a) 29. § (1) bekezdésének,
b) 32. § (2) bekezdés a) pontjának
alkalmazásában.
(8) A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése szerinti, a Szolgálathoz befolyt bírságok kirovásáról, behajtásáról és felhasználásáról szóló nyilvántartást az országos tisztifõorvos vezeti, amelynek összefoglaló adatairól évente az országos tisztifõorvos tájékoztatja a minisztert.
(9) Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
15. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában a Szolgálathoz
befolyt bírság felhasználása tekintetében az országos tisztifõorvos tesz javaslatot a miniszternek.
(10) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 6. §-ának (2) bekezdése
szerinti feladatokat a Szolgálat – külön jogszabályban foglaltak szerint – a tisztifõgyógyszerész (tisztigyógyszerész)
útján látja el.
(11) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
6. §-a szerinti feladatokat a miniszter külön jogszabály
szerint, a Szolgálat útján látja el.

A gyógyszerészeti államgazgatási szerv kijelölése
19. §
A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként
az Országos Gyógyszerészeti Intézetet jelöli ki.

Záró rendelkezések
20. §
(1) Ez a rendelet a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A
a) 10. § (4) bekezdésének c) pontja,
b) 10. § (5) bekezdésének h) pontja,
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c) 20. § a) pontja
2006. december 29-én lép hatályba.
(3) A 10. § (5) bekezdésének gc) pontja 2007. március
31-én lép hatályba.
(4) A
a) 10. § (3) bekezdésének aa) pontja,
b) 10. § (4) bekezdésének aa) pontja,
c) 10. § (5) bekezdésének ca)–cc), ga) és m) pontja,
d) 19. § (1) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése
2007. április 1-jén lép hatályba.
(5) A 10. § (5) bekezdésének j)–k) pontja, a 10. § (7) bekezdésének a) pontja, a 19. § (2) és (3) bekezdése 2007.
április 1-jén hatályát veszti.
(6) A 10. § (5) bekezdés hb) pontjának „és (2)” szövegrésze 2010. január 1-jén hatályát veszti.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 8. §-ának g) pontja;
b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetérõl és mûködésérõl szóló 7/1991. (IV. 26.)
NM rendelet, valamint a módosításáról szóló
ba) 59/1997. (XII. 21.) NM rendelet,
bb) 21/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet,
bc) 21/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet,
bd) 39/2003. (VII. 16.) ESZCSM rendelet,
be) 14/2004. (XII. 26.) EüM rendelet,
bf) 16/2005. (V. 2.) EüM rendelet;
c) a mérgezõ hatású anyagokkal kapcsolatos eljárásról
szóló 26/1985. (V. 11.) MT rendelet végrehajtásáról rendelkezõ 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet és más népjóléti miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/1995.
(XII. 26.) NM rendelet;
d) az egyes országos intézetek átszervezésével összefüggõ rendeletek módosításáról szóló 24/2001. (VI. 29.)
EüM rendelet;
e) az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai
jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 10. §
(3) bekezdésének b) pontja;
f) a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,
egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának,
nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló 43/2005.
(X. 15.) EüM rendelet 27. § (2) belezdésének b) pontja;
g) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fõvárosi kerületi intézeteinek illetékességi területérõl szóló 7/2005. (III. 24.) EüM rendelet.
21. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik
a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, részleges jogutódjai jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt országos intézetek.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszûnnek a Szolgálat megyei/fõvárosi intézetei; a jogszabályban
a) a megyei/fõvárosi intézet számára megállapított hatásköröket a Szolgálat regionális intézete,
b) a megyei/fõvárosi tisztifõorvos számára megállapított hatásköröket a regionális tisztifõorvos,
c) a megyei/fõvárosi tisztifõgyógyszerész számára
megállapított hatásköröket a regionális tisztifõgyógyszerész
gyakorolja.
(3) A megszûnõ megyei/fõvárosi intézet általános jogutódja a regionális intézet.
(4) A kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben
a) a városi/fõvárosi kerületi intézet számára megállapított hatásköröket a kistérségi intézet,
b) a városi/fõvárosi kerületi tisztifõorvos számára megállapított hatásköröket a kistérségi tisztifõorvos
gyakorolja.
(5) 2007. január 1. napjától a munkaegészségügyi feladatokat az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) látja el. A feladatok
átadásával egyidejûleg az Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá kerül.
(6) A jogszabályváltozás folytán a Szolgálattól az
OMMF-hez kerülõ hatáskörök esetén a feladat átadásának
napján folyamatban lévõ ügyekben az OMMF folytatja az
eljárást.

2006/165. szám
24. §

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról
szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet a következõ
5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § A Kormány élelmiszer-biztonsági szervként a
Hivatalt jelöli ki az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi
LXXXII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése és 12. §-a szerinti feladatok ellátására.”
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet
a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az országos intézetek elnevezése, székhelye
Országos Alapellátási Intézet (OALI), Budapest
Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Budapest
Országos Epidemiológiai Központ (OEK), Budapest
Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest
Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI), Budapest
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI), Budapest
Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI), Budapest
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(OSzMK), Budapest
Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

22. §
A jogutódlásra figyelemmel a felsorolt megszûnõ költségvetési szervek a megszûnés napjával az éves költségvetési beszámolónak megfelelõ adattartalommal, leltárral és
záró fõkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést készítenek a jogutód intézet
nyitó mérlegének alapjául, melyet legkésõbb 2007. június
30-áig állítanak össze.

23. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló
295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a következõ 2/B. §-sal
egészül ki:
„2/B. § A Kormány egészségügyi államigazgatási
szervként a Hivatalt jelöli ki a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.
évi XCVIII. törvény 18. §-ának (1)–(3) bekezdése szerinti
feladatok ellátására.”

2. számú melléklet
a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Szolgálat regionális intézeteinek elnevezése,
székhelye, illetékessége
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Észak-alföldi Regionális Intézete, székhelye: Szolnok
illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Észak-magyarországi Regionális Intézete, Eger
illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Dél-alföldi Regionális Intézete, székhelye: Békéscsaba
illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Dél-dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Kaposvár
illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete, székhelye: Budapest
illetékességi területe: Budapest, Pest megye
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Veszprém
illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Gyõr
illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas
megye, Zala megye

3. számú melléklet
a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez
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Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
Kunszentmiklósi Kistérség
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt

A Szolgálat helyi szerveinek elnevezése,
székhelye, illetékességi területe
1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: Szolgálat) kistérségi intézeteinek illetékessége e mellékletben meghatározott kistérségek településeire terjed ki. A fõvárosi kerületi intézet illetékességi területe
megegyezik az azonos számmal jelölt fõvárosi kerületi önkormányzat(ok) illetékességi területével (területeivel).
2. E rendelet hatálybalépése után önálló településsé
nyilvánított településrész annak a kistérségi – illetve fõvárosi kerületi – intézetnek az illetékességi területéhez tartozik, amelyhez önállóvá válása elõtt is tartozott.

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ
(BÁCS-KISKUN MEGYE, BÉKÉS MEGYE,
CSONGRÁD MEGYE)
ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete
Székhely: Kecskemét
Kecskeméti Kistérség
Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza

ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete
Székhely: Baja
Bácsalmási Kistérség
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
Bajai Kistérség
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Baja
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
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Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút

ÁNTSZ Kalocsai, Kiskõrösi Kistérségi Intézete
Székhely: Kalocsa
Kalocsai Kistérség
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Solt
Szakmár
Újtelek
Uszód
Kiskõrösi Kistérség
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengõd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
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ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai,
Kiskunmajsai Kistérségi Intézete
Székhely: Kiskunhalas
Jánoshalmai Kistérség
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
Kiskunfélegyházai Kistérség
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Jászszentlászló
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Móricgát
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
Kiskunhalasi Kistérség
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
Kiskunmajsai Kistérség
Csólyospálos
Kiskunmajsa
Kömpöc
Szank

ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi
Kistérségi Intézete
Székhely: Békéscsaba
Békéscsabai Kistérség
Békéscsaba
Csabaszabadi
Doboz
Kétsoprony
Telekgerendás
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Békési Kistérség
Békés
Bélmegyer
Csárdaszállás
Gyomaendrõd
Hunya
Kamut
Köröstarcsa
Mezõberény
Murony
Tarhos
Szeghalomi Kistérség
Bucsa
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztõ

ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezõkovácsházai
Kistérségi Intézete
Székhely: Gyula
Gyulai Kistérség
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lõkösháza
Szabadkígyós
Újkígyós
Sarkadi Kistérség
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
Mezõkovácsházai Kistérség
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
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Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Intézete
Székhely: Orosháza
Orosházai Kistérség
Békéssámson
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
Szarvasi Kistérség
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas

ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete
Székhely: Szeged
Mórahalomi Kistérség
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
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Szegedi Kistérség

Kisteleki Kistérség

Algyõ
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó

Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer

ÁNTSZ Makói, Hódmezõvásárhelyi Kistérségi Intézete
Székhely: Makó
Makói Kistérség
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

Szentesi Kistérség
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes
ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ
(HAJDÚ-BIHAR MEGYE,
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE,
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete
Székhely: Debrecen
Debreceni Kistérség
Debrecen

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi,
Hajdúhadházi Kistérségi Intézete
Székhely: Debrecen
Balmazújvárosi Kistérség

Hódmezõvásárhelyi Kistérség
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas

Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Derecske-Létavértesi Kistérség

ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki
Kistérségi Intézete
Székhely: Szentes
Csongrádi Kistérség
Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény
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Álmosd
Bagamér
Derecske
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Sáránd
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Hajdúhadházi Kistérség

Püspökladányi Kistérség

Bocskaikert
Fülöp
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Téglás
Újléta
Vámospércs

Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nádudvar
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui,
Püspökladányi Kistérségi Intézete
Székhely: Hajdúszoboszló
Berettyóújfalui Kistérség
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmõ
Darvas
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Hajdúszoboszlói Kistérség
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes

ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári
Kistérségi Intézete
Székhely: Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Kistérség
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgári Kistérség
Folyás
Görbeháza
Polgár
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos

ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete
Székhely: Szolnok
Szolnoki Kistérség
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Martfû
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szászberek
Szolnok
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
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Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
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ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi,
Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete
Székhely: Karcag

ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete
Székhely: Jászberény
Jászberényi Kistérség
Jánoshida
Alattyán
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

ÁNTSZ Mezõtúri, Kunszentmártoni
Kistérségi Intézete
Székhely: Mezõtúr
Kunszentmártoni Kistérség
Cibakháza
Csépa
Cserkeszõlõ
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Mezõtúri Kistérség
Kétpó
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
Túrkeve

Karcagi Kistérség
Berekfürdõ
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras
Tiszafüredi Kistérség
Abádszalók
Kunhegyes
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tomajmonostora
Törökszentmiklósi Kistérség
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Szajol
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós

ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi,
Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete
Székhely: Nyíregyháza
Ibrány-Nagyhalászi Kistérség
Balsa
Beszterec
Buj
Demecser
Gávavencsellõ
Gégény
Ibrány
Kék
Kemecse
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Nagyhalász
Nyírbogdány
Paszab
Székely
Tiszabercel
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer
Nagykállói Kistérség
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
Újfehértó
Nyíregyházi Kistérség
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényõ

Eperjeske
Fényeslitke
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírlövõ
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk

ÁNTSZ Vásárosnaményi,
Baktalórántházai Kistérségi Intézete

Tiszavasvári Kistérség
Rakamaz
Szabolcs
Szorgalmatos
Timár
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári

ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete
Székhely: Kisvárda
Kisvárdai Kistérség
Ajak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge

Székhely: Vásárosnamény
Baktalórántházai Kistérség
Apagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
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Vásárosnaményi Kistérség
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény

ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati,
Nyírbátori Kistérségi Intézete
Székhely: Mátészalka
Csengeri Kistérség
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
Fehérgyarmati Kistérség
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó

Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
Mátészalkai Kistérség
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyártelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
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Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
Nyírbátori Kistérség
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem

Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
Varbó

ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai,
Ózdi Kistérségi Intézete
Székhely: Edelény

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
(BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE,
HEVES MEGYE, NÓGRÁD MEGYE)
ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete
Székhely: Miskolc
Miskolci Kistérség
Alacska
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt

Edelényi Kistérség
Abod
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg

14093

14094
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti
Ládbesenyõ
Lak
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz
Kazincbarcikai Kistérség
Aggtelek
Alsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kánó
Kazincbarcika
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
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Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Zubogy
Ózdi Kistérség
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszõlõs
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony

ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezõcsáti,
Mezõkövesdi Kistérségi Intézete
Székhely: Tiszaújváros
Mezõcsáti Kistérség
Ároktõ
Gelej
Igrici
Mezõcsát
Tiszabábolna
Tiszadorogma
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Tiszakeszi
Tiszatarján
Tiszavalk
Mezõkövesdi Kistérség
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Vatta
Tiszaújvárosi Kistérség
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros

ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi,
Szikszói Kistérségi Intézete
Székhely: Encs
Abaúj-Hegyközi Kistérség
Abaújszántó
Abaújvár
Arka

Baskó
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Fony
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
Encsi Kistérség
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádbûd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere

14095

14096
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Szikszói Kistérség
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsõdobsza
Felsõvadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Rásonysápberencs
Selyeb
Szentistvánbaksa
Szikszó

ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki,
Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete
Székhely: Szerencs
Bodrogközi Kistérség
Alsóberecki
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
Sárospataki Kistérség
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta

Hercegkút
Kenézlõ
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
Sátoraljaújhelyi Kistérség
Alsóregmec
Bózsva
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
Szerencsi Kistérség
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sóstófalva
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos
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Tokaj Kistérség
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj

ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai,
Pétervásárai Kistérségi Intézete

14097

Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

Székhely: Eger
Bélapátfalvai Kistérség
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Hevesaranyos
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Szúcs
Egri Kistérség
Andornaktálya
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Felsõtárkány
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskõ
Pétervásárai Kistérség
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet

ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete
Székhely: Hatvan
Gyöngyösi Kistérség
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Hatvani Kistérség
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan

14098
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Heréd
Hort
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete
Székhely: Füzesabony
Füzesabonyi Kistérség
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tarnaszentmária
Tófalu
Újlõrincfalva
Verpelét
Hevesi Kistérség
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
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ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei,
Pásztói Kistérségi Intézete
Székhely: Salgótarján
Bátonyterenyei Kistérség
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha
Pásztói Kistérség
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Salgótarjáni Kistérség
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
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Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar

ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági,
Szécsényi Kistérségi Intézete
Székhely: Balassagyarmat

14099

Rétsági Kistérség
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

Balassagyarmati Kistérség
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény

Szécsényi Kistérség
Endrefalva
Hollókõ
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE, VAS MEGYE,
ZALA MEGYE)
ÁNTSZ Gyõri, Pannonhalmai, Téti
Kistérségi Intézete
Székhely: Gyõr
Gyõri Kistérség
Abda
Bõny
Börcs

14100
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyû
Gyõr
Gyõrladamér
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
Pannonhalmai Kistérség
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyõfõ
Gyõrasszonyfa
Gyõrság
Lázi
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Veszprémvarsány
Téti Kistérség
Árpás
Bodonhely
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
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Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Tényõ
Tét

ÁNTSZ Csornai, Kapuvári Kistérségi Intézete
Székhely: Csorna
Csornai Kistérség
Acsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
Kapuvári Kistérség
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
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Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete
Székhely: Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvári Kistérség
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog
ÁNTSZ Sopron-Fertõdi Kistérségi Intézete
Székhely: Sopron
Sopron-Fertõdi Kistérség
Ágfalva
Csáfordjánosfa

Csapod
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi,
Kõszegi Kistérségi Intézete
Székhely: Szombathely
Csepregi Kistérség
Bõ
Bük
Chernelházadamonya
Csepreg
Gór
Hegyfalu
Iklanberény
Lócs
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony

14101

14102
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Kõszegi Kistérség
Bozsok
Cák
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem
Szombathelyi Kistérség
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
Ják
Kisunyom
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
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Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye

ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete
Székhely: Sárvár
Celldömölki Kistérség
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
Sárvári Kistérség
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Csánig
Csénye
Gérce
Hosszúpereszteg
Ikervár
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Jákfa
Káld
Kenéz
Meggyeskovácsi
Megyehid
Nick
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Sárvár
Sitke
Sótony
Szeleste
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Zsédeny

ÁNTSZ Körmendi, Õriszentpéteri, Szentgotthárdi,
Vasvári Kistérségi Intézete
Székhely: Körmend
Körmendi Kistérség
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Katafa
Kemestaródfa
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nemesrempehollós
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szarvaskend
Vasalja

Õriszentpéteri Kistérség
Bajánsenye
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kondorfa
Magyarszombatfa
Nagyrákos
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Szaknyér
Szalafõ
Szatta
Szõce
Velemér
Viszák
Szentgotthárdi Kistérség
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
Vasvári Kistérség
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
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Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár

Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

ÁNTSZ Zalaegerszegi, Lenti Kistérségi Intézete
Zalaegerszegi Kistérség
Székhely: Zalaegerszeg
Lenti Kistérség
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa

Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
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Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

ÁNTSZ Keszthely-Hévízi,
Zalaszentgróti Kistérségi Intézete
Székhely: Keszthely

14105

Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
Zalaszentgróti Kistérség
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

Keszthely-Hévízi Kistérség
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz

ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete
Székhely: Nagykanizsa
Letenyei Kistérség
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld

14106
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Rigyác
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
Nagykanizsai Kistérség
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Füzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony

MAGYAR KÖZLÖNY
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Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(BARANYA MEGYE, SOMOGY MEGYE,
TOLNA MEGYE)
ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete
Székhely: Pécs
Pécsi Kistérség
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
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Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilvás
Szõke
Szõkéd
Tengeri
Téseny
Sellyei Kistérség
Adorjás
Baranyahidvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Vajszló
Vejti
Zaláta

MAGYAR KÖZLÖNY
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi,
Sásdi Kistérségi Intézete

Siklósi Kistérség
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Beremend
Bisse
Csarnóta
Cún
Diósviszló

Székhely: Komló
Komlói Kistérség
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény

14107
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Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófû
Vékény

Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok

Pécsváradi Kistérség

Mohácsi Kistérség

Apátvarasd
Berkesd
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pécsvárad
Pereked
Szellõ
Szilágy
Zengõvárkony

Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szûr

Sásdi Kistérség
Ág
Alsómocsolád
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
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ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete
Székhely: Mohács
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Töttös
Udvar
Véménd
Versend

ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári,
Szentlõrinci Kistérségi Intézete
Székhely: Barcs
Barcsi Kistérség
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
Szigetvári Kistérség
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa

Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
Szentlõrinci Kistérség
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Szentlõrinc
Velény
Zók
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ÁNTSZ Kaposvári Kistérségi Intézete

Székhely: Kaposvár
Kaposvári Kistérség
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor

2006/165. szám

Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi,
Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete
Székhely: Marcali
Csurgói Kistérség
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
Fonyódi Kistérség
Balatonberény
Balatonboglár
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Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Fonyód
Gamás
Látrány
Ordacsehi
Somogybabod
Somogytúr
Visz
Lengyeltóti Kistérség
Buzsák
Gyugy
Hács
Kisberény
Lengyeltóti
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
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Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
Nagyatádi Kistérség
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany

Marcali Kistérség
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony

ÁNTSZ Siófoki, Balatonföldvári,
Tabi Kistérségi Intézete
Székhely: Siófok
Balatonföldvári Kistérség
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagycsepely
Pusztaszemes
Szántód
Szólád
Teleki
Siófoki Kistérség
Ádánd
Balatonendréd
Balatonszabadi
Nagyberény
Nyim
Ságvár
Siófok
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Siójut
Som
Zamárdi

Tevel
Váralja
Závod

Tabi Kistérség

Paksi Kistérség

Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics

Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc

ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi,
Paksi Kistérségi Intézete
Székhely: Szekszárd
Bonyhádi Kistérség
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
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Szekszárdi Kistérség
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb
Zomba

ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete
Székhely: Dombóvár
Dombóvári Kistérség
Attala
Csibrák
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Csikóstõttõs
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong
Tamási Kistérség
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

MAGYAR KÖZLÖNY

14113

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(FEJÉR MEGYE, KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYE, VESZPRÉM MEGYE)
ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi,
Gárdonyi Kistérségi Intézete
Székhely: Székesfehérvár
Abai Kistérség
Aba
Csõsz
Káloz
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Seregélyes
Soponya
Tác
Enyingi Kistérség
Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezõkomárom
Mezõszentgyörgy
Szabadhidvég
Gárdonyi Kistérség
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Velence
Zichyújfalu
Székesfehérvári Kistérség
Csór
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Kõszárhegy
Lovasberény
Moha
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Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Úrhida
Vereb
Zámoly
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Mezõszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Vajta

ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézete
Székhely: Mór
Bicskei Kistérség

ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi,
Sárbogárdi Kistérségi Intézete
Székhely: Dunaújváros
Adonyi Kistérség
Adony
Beloiannisz
Besnyõ
Iváncsa
Kulcs
Perkáta
Pusztaszabolcs
Szabadegyháza
Ercsi Kistérség
Baracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas
Dunaújvárosi Kistérség
Baracs
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Kisapostag
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Rácalmás

Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár
Móri Kistérség
Bakonycsernye
Bakonykúti
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd

ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete
Székhely: Komárom

Sárbogárdi Kistérség
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar

Kisbéri Kistérség
Ácsteszér
Aka
Ászár
Bakonybánk
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Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Császár
Csatka
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
Komáromi Kistérség
Ács
Almásfüzitõ
Bábolna
Bana
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd

Süttõ
Tát

ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi
Kistérségi Intézete
Székhely: Tatabánya
Oroszlányi Kistérség
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend
Tatai Kistérség

Székhely: Dorog

Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna

Dorogi Kistérség

Tatabányai Kistérség

Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Úny

Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete

ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci
Kistérségi Intézete
Székhely: Veszprém

Esztergomi Kistérség
Bajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót

Várpalotai Kistérség
Berhida
Õsi
Öskü
Pétfürdõ
Tés
Várpalota
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Veszprémi Kistérség
Bánd
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zirci Kistérség
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc

ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi,
Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete
Székhely: Balatonfüred
Balatonalmádi Kistérség
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfõkajár
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág

Felsõörs
Küngös
Litér
Lovas
Szentkirályszabadja
Balatonfüredi Kistérség
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
Sümegi Kistérség
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
Tapolcai Kistérség
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
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Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp

ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete

Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár

ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete

Székhely: Pápa

Székhely: Ajka

Pápai Kistérség

Ajkai Kistérség

Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész

Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
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Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
(PEST MEGYE, BUDAPEST)
ÁNTSZ Budaörsi Kistérségi Intézete
Székhely: Érd
Budaörsi Kistérség
Biatorbágy
Budaörs
Diósd
Érd
Herceghalom
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint

Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykõrös
Nyársapát
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás

ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Kistérségi Intézete
Székhely: Dabas
Dabasi Kistérség
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Gyáli Kistérség
Alsónémedi
Bugyi
Felsõpakony
Gyál
Ócsa
Üllõ
Vecsés

ÁNTSZ Gödöllõi, Aszódi, Veresegyházi
Kistérségi Intézete
Székhely: Gödöllõ
Aszódi Kistérség

ÁNTSZ Ceglédi Kistérségi Intézete
Székhely: Cegléd
Ceglédi Kistérség
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kocsér
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Aszód
Bag
Domony
Galgahévíz
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Tura
Verseg
Gödöllõi Kistérség
Csömör
Dány
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Gödöllõ
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Vácszentlászló
Valkó
Zsámbok

Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás

Veresegyházi Kistérség

Budajenõ
Budakeszi
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Telki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsámbék

Csomád
Erdõkertes
Galgamácsa
Õrbottyán
Vácegres
Váckisújfalu
Vácrátót
Veresegyház

ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete
Székhely: Monor
Monori Kistérség
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Vasad
Nagykátai Kistérség
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
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ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári
Kistérségi Intézete
Székhely: Szentendre
Pilisvörösvári Kistérség

Szentendrei Kistérség
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete
Székhely: Vác
Dunakeszi Kistérség
Dunakeszi
Fót
Göd
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Szobi Kistérség
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Perõcsény
Szob
Tésa
Vámosmikola
Zebegény
Váci Kistérség
Acsa
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Nagymaros
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Verõce

ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete
Székhely: Ráckeve
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Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
ÁNTSZ Budapest I.–II.–XII. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

ÁNTSZ Budapest III. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

ÁNTSZ Budapest IV.–XV. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

ÁNTSZ Budapest V.–XIII. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

ÁNTSZ Budapest VI.–VII. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

ÁNTSZ Budapest VIII.–IX. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

ÁNTSZ Budapest X.–XVII. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

Ráckevei Kistérség
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse

ÁNTSZ Budapest XI.–XXII. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

ÁNTSZ Budapest XIV.–XVI. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest
ÁNTSZ Budapest XVIII.– XIX. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest
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ÁNTSZ Budapest XX.–XXIII. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest
ÁNTSZ Budapest XXI. Kerületi Intézete
Székhely: Budapest

A Kormány
363/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos állami feladatok ellátásáról
és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer
átalakításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a és a 90. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 91/A. §-a
alapján, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény 62. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következõket rendeli el:
1. §
A Kormány a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelõs államigazgatási szervként a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt
jelöli ki.

14121
4. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) A miniszter irányítja
fa) a közigazgatási informatikával kapcsolatos – a rendelet 1. számú mellékletében részletezett – feladatok ellátását, valamint
fb) a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tevékenységet (nemzetpolitika),
fc) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos kormányzati tevékenységet (kisebbségpolitika), amely során ellátja a külön törvényben meghatározott, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos feladatokat, továbbá elõkészíti a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggõ jogszabályokat, valamint e tárgykörben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki, az érintett miniszterekkel együttmûködve
gyakorolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati hatásköreit, koordinálja a kormányzati
szervek részvételét, közremûködését a kisebbségek jogainak érvényesülésében, továbbá a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenõrzése vonatkozásában együttmûködik az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel a közigazgatási hivatalok szakmai irányításában.”
(2) Az R. 3. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
[A miniszter – külön jogszabályban foglaltak szerint –
irányítja]
„l) a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt;”.

5. §
2. §
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, amely a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányítása alatt
mûködõ önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ
központi költségvetési szerv (székhelye: 1085 Budapest,
Baross u. 22–26.) 2007. január 31. napjával megszûnik.

3. §
(1) A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal általános
jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal.
(2) A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal kezelésében lévõ vagyon kezelése tekintetében a jogutód – a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló 272/2003.
(XII. 24.) Korm. rendelet alapján – a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság.

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

6. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló
125/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet
aa) 2. §-ának (1) bekezdésében „az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter” szövegrész
helyébe „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter”
szöveg,
ab) 3. §-ában és 11. §-ának b) pontjában „az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,
b) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének b) és h) pontjában az „a szo-
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ciális és munkaügyi miniszterrel” szövegrész helyébe az
„a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel” szöveg
lép.
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szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletnek e rendelet
4. §-ának (2) bekezdésével megállapított 3. §-a l) pontja,
c) e rendelet 6. §-ának a) pontja.
A miniszterelnök helyett:

7. §
Kiss Péter s. k.,
2007. február 1-jén
a) e rendelet 1. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„1. § A Kormány a nemzeti és etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelõs államigazgatási szervként a Miniszterelnöki Hivatalt jelöli ki.”
b) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ új
5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § A Hivatal ellátja a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatokat,
koordinálja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel összefüggõ tevékenységét, elõkészíti a
nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival
összefüggõ jogszabályokat.”
c) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól
szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében és a 45/A. § (6) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalhoz” szöveg,
d) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. § (6) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalnak” szöveg,
e) a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének,
gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseirõl
szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökét”
szövegrész helyébe „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
minisztert” szöveg
lép.

8. §
2007. január 31-én hatályát veszti
a) a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló
125/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet, továbbá a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatalról szóló 125/2001. (VII. 10.)
Korm. rendeletet módosító 244/2002. (XI. 16.) Korm. rendelet, illetve a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról
szóló 125/2001. (VII. 10.) Korm. rendeletet módosító
35/2005. (III. 1.) Korm. rendelet,
b) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl

szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
364/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete
a határon túli magyarsággal összefüggõ kormányzati
feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó
intézményrendszer átalakításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. § (3) bekezdése alapján a következõket rendeli el:
1. §
A Határon Túli Magyarok Hivatala, amely a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter felügyelete alatt mûködõ
önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi
hivatal (székhelye: 1016 Budapest, Bérc u. 13–15.) 2006.
december 31. napjával megszûnik.

2. §
(1) A Határon Túli Magyarok Hivatalának általános
jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal.
(2) A Határon Túli Magyarok Hivatala kezelésében
lévõ vagyon kezelésének tekintetében a jogutód – a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló 272/2003.
(XII. 24.) Korm. rendelet alapján – a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság.
(3) A Határon Túli Magyarok Hivatala, mint a Szülõföld Alap Kezelõ feladatait jogutódként a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter által alapított Szülõföld Alap
Iroda (székhelye: Budapest) központi költségvetési szerv
látja el.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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(2) 2007. január 1-jei hatállyal:
a) hatályát veszti a Határon Túli Magyarok Hivataláról
szóló 90/1992. (V. 29.) Korm. rendelet, illetve a Határon
Túli Magyarok Hivataláról szóló 90/1992. (V. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 213/1998. (XII. 24.) Korm.
rendelet; a Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló
90/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
222/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet; a Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló 90/1992. (V. 29.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 76/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet; és
a Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló 90/1992.
(V. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/1995.
(VIII. 24.) Korm. rendelet;
b) hatályát veszti a Kormány megalakulásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
128/1998. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a;
c) hatályát veszti a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
3. § k) pontja;
d) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások
rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §-a
(2) bekezdésében, 3. §-a (5) bekezdésében és 7. §-a (2) bekezdésében a „Határon Túli Magyarok Hivatala” helyébe
a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg, illetve 2. §-a
(1)–(3) bekezdéseiben, 3. §-a (1) és (4) bekezdésében, valamint 7. §-a (3) és (6) bekezdésében a „Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke” helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára” szöveg lép;
e) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a következõ
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Hivatal ellátja a határon túli magyarsággal
kapcsolatos kormányzati feladatokat, koordinálja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel
összefüggõ tevékenységét, valamint elõkészíti a határon
túli magyarokra vonatkozó jogszabályokat.”
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
365/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete
az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
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35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Kormány egészségbiztosítási felügyeleti hatóságként az Egészségbiztosítási Felügyeletet jelöli ki.
(2) Az Egészségbiztosítási Felügyelet országos illetékességgel jár el.

2. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
366/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete
a közigazgatási hivatalokat érintõ egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint
a 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény 28. §-a (1) bekezdésének a), c),
d) és h) pontjában, a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi
hivatal létesítésérõl és az egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról szóló 1991. évi
VII. törvény 3. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló
1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
7. §-ának (1) bekezdésében, 95. §-ának c) pontjában és
98. §-ának b) pontjában, a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében, a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének e) pontjában,
a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

14124

MAGYAR KÖZLÖNY

47. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában, a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének a), b), d), e) és
f) pontjában, a házasságról, a családról és a gyámságról
szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1986. évi
IV. törvény 39. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének a)–e) pontjaiban, a hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény 107. §-a
(1) bekezdésének l) pontjában, a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának f) és h) pontjaiban, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 25. §-ának (6) bekezdésében és a 80. §-a
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. §-ának a)–e) és j)–k) pontjaiban, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi
CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában,
valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a
(1) bekezdésének j) pontjában, a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 19. és 20. pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a
(1) bekezdésének c) és d) pontjában, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
94. §-ának (1) bekezdésében, a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény 8. §-ának (6) bekezdésében, a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének i), j), n) és p) pontjában, a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (1) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének
c), i), l) és s) pontjában, nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény
12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:
1. §
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(3) és (4) bekezdésében, az 5. § (3) és (4) bekezdésében,
a 10. § (1) és (2) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésének
b) pontjában, a 14. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei
közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, a 2. § (2) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, a 4. § (1) bekezdésében,
a 9. § (5) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe „közigazgatási hivatalnak”
szöveg, a 4. § (2) bekezdésében a „megyei közigazgatási
hivatal vezetõje részére” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, a 6. §-ában a „fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnak”
szöveg, a 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei közigazgatási hivatal vezetõjéhez” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalhoz” szöveg, a 9. § (4) bekezdés
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, a 15. §
(3) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak”
szöveg, a 15. § (3) bekezdésében, a 16. §-ában a „fõvárosi
közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal” szöveg, a 16. §-ában a „fõvárosi közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal” szöveg, a 19. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, a
rendelet 1. számú mellékletében szereplõ „Nyilatkozat”
záradékának 2. pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

2. §
(1) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1) 19. §
(1) bekezdésében, a 21. § (2) bekezdésében a „megyei
(fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, a 19. § (8) bekezdés
e) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok”
szöveg lép.
(2) A Kr.1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs
Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési
tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl,
továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet
1. §-ában, a 3. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4. §

3. §
(1) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.2) 4. §-ában, a 7. § (2) bekez-
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désében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, az 5. §
(7) bekezdés e) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.
(2) A Kr. 2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §
(1) A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.3) 8. §
(2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
a 8. § (3) bekezdésében a „megyei és fõvárosi közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.
(2) A Kr.3 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. §
(1) A megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.)
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „megyei, fõvárosi
közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalnak” szöveg lép.
(2) A hagyatéki eljárással, a kisajátítási eljárással, a
szakfordítással és a tolmácsolással kapcsolatos feladatokról és hatáskörökrõl 10/1992. (I. 20.) Korm. rendelet
5. §-ában a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg, a 6. §-ában a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal
vezetõje” szövegrészei helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.
(3) A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel
kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreirõl szóló
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg lép.
(4) A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról
szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõinek”
szövegrész helyébe „közigazgatási hivatalok vezetõinek”
szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a
„megyei, fõvárosi közigazgatási hivatalnál” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg lép.
(5) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.)
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Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi
közigazgatási hivatalban” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalban” szöveg, a 13. § (2) bekezdésében a
„megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõjének feladata, aki” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal
feladata, amely” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pontjában
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalban” szövegrész helyébe „közigazgatási hivatalban” szöveg, a 7. számú melléklet 20. pontjában a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg
lép.
(6) A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének
b) pontjában a „fõvárosi és megyei közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, a
rendelet 2. számú mellékletének címében a „fõvárosi,
megyei közigazgatási hivatalban” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatalban” szöveg lép.
(7) A külföldiek ingatlanszerzésérõl szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „fõvárosi,
illetõleg megyei közigazgatási hivatal vezetõje (a továbbiakban: hivatal vezetõje)” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 1. § (3) bekezdésében a „hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.
(8) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.
(9) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
III. pont 1.22. alpontjában a „Megyei Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg
lép.
(10) A tûzvédelmi bírságról 116/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet 2. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

6. §
(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõjével” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatallal” szöveg, az 5. § (3) bekezdésében a
„megyei, fõvárosi közigazgatási hivatalokról” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalokról” szöveg lép.
(2) A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró
hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról,
valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.)
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Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg lép.
(3) A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „megyei
(fõvárosi) közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.
(4) A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 1.2.2 pontjában a „megyei közigazgatási hivatalokban” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalokban” szöveg lép.
(5) A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
2. §-ában, 8. § (1) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a
„megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalok” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.
(6) A tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történõ befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról szóló 180/1998.
(XI. 6.) Korm. rendelet 1. § 1. pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal vezetõje” szöveg lép.
(7) A köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében és 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal vezetõje” szöveg, a 9. § (4) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatallal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatallal” szöveg, a 9. § (5) bekezdésében és a 11. §
(2) bekezdésében a „fõvárosi és a megyei közigazgatási
hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok”
szöveg, 15. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.
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„fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokat” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalokat” szöveg lép.

7. §
(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés a) pontjában
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje,” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal,” szöveg lép.
(2) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet 5. számú melléklet 3. pont b) alpontjában „megyei
közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”, az 5. számú melléklet 3. pont f) alpontjában
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal;” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatal;” szöveg lép.
(3) A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében
a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõi” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.
(4) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendelet mellékletének 2. pont c) alpontjában a „megyei
közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.
(5) A közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 20. §
(1), (3) és (4) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.
(6) A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és
megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003. (XII. 18.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 5. § (2) bekezdés
b) pontjában a „megyei közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(8) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg lép.

(7) A 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet
2. számú és 3. számú mellékletében a „fõvárosi és megyei
közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg lép.

(9) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendelet 8. § (4) bekezdésében „megyei közigazgatási
hivatalok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok”
szöveg lép.

(8) A többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes
közszolgáltatások 2005. évi normatív mûködési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjában és a 17. § (3) bekezdés a) és b) pontjában
a „megyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, a 13. §
(3) bekezdés b) pontjában a „megyei közigazgatási hivatal” szöveg helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(10) A területfejlesztési önkormányzati társulások mûködéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a

(9) A többcélú kistérségi társulások megalakulásának
2005. évi ösztönzésérõl és modellkísérletek támogatásáról
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szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

8. §
(1) A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.)
Korm. rendelet 1. §-át megelõzõ alcímében „A közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe „A közigazgatási hivatal” szöveg, az 1. § (1), (2), (3), (6) és (7) bekezdésében, 3. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. §-ában, 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe
„közigazgatási hivatal” szöveg, az 1. § (4) bekezdésében a
„közigazgatási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalt” szöveg, a 2. §-ában a „közigazgatási hivatal vezetõjénél” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, a 3. § (2) és (4) bekezdésében, 5. §
(1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõjének”
szövegrész helyébe „közigazgatási hivatalnak” szöveg,
5. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg lép.
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(6) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és
térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006.
(VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában
és 9. pontjában a „Fõvárosi Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal” szöveg, a 2. számú melléklet 1. pontjában és 3. pontjában a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.
(7) Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási
projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a „Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal”
szövegrész helyébe „Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal” szöveg, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közigazgatási Hivatal” szöveg helyébe „Északmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal” szöveg,
a rendelet 2. számú mellékletében a „megyei közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(2) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet
„szakhatóságok” alcím alatti 1. pontjában a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg lép.

(8) Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(3) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 9. pontjában „az illetékes megyei közigazgatási hivatal, a fõvárosban a Fõvárosi Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe „az illetékes közigazgatási hivatal” szöveg lép.

(9) A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 13. §
c) pontjában a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg
lép.

(4) A hatósági közvetítõkrõl szóló 179/2005. (IX. 9.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közigazgatási hivatal (a továbbiakban: közigazgatási hivatal)” szövegrész helyébe „közigazgatási hivatal” szöveg
lép.
(5) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 2. pont
a) alpontjában a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg lép.

9. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez]
A pedagógusigazolvány és oktatói kártya
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok illetékessége
Közigazgatási hivatal megnevezése

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Kézbesítéssel érintett kör

A Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban
és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak, valamint jogosultak, lakóhelyüktõl függetlenül
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
Az Ukrán Köztársaságban és a Román Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Román Köztársaságban és a Szerb Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

2. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez]
A diákigazolvány
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok illetékessége
Közigazgatási hivatal megnevezése

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Kézbesítéssel érintett kör

A Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban
és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak, valamint jogosultak, lakóhelyüktõl függetlenül
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
Az Ukrán Köztársaságban és a Román Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Román Köztársaságban és a Szerb Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
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3. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez]
A „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok illetékessége
Közigazgatási hivatal megnevezése

Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

A Kormány
367/2006. (XII. 28.) Korm.
rendelete

Kézbesítéssel érintett kör

A Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban
és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak, valamint jogosultak, lakóhelyüktõl függetlenül
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
Az Ukrán Köztársaságban és a Román Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
A Román Köztársaságban és a Szerb Köztársaságban
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

1. §
Orvosszakértõi szervként a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – az Országos Orvosszakértõi Intézetet jelöli ki.

az orvosszakértõi szerv kijelölésérõl
2. §
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
48/2006. (XII. 28.) EüM
rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról,
gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi
ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet
módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Tilos olyan kozmetikai terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni, amelynek végsõ összetételét – az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatok kivételével – az e rendelet követelményeinek való megfelelés
érdekében, alternatív módszer európai közösségi szintû
hivatalos elfogadását követõen az alternatív módszertõl
eltérõen állatkísérlet felhasználásával igazolták.
(7) 2009. március 11. napjától tilos olyan kozmetikai
terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni,
amely olyan összetevõt vagy összetevõ-kombinációt tartalmaz, amelyet – az ismételt dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatok kivételével – az e rendelet követelményeinek való
megfelelés érdekében, alternatív módszer európai közösségi szintû hivatalos elfogadását követõen az alternatív
módszertõl eltérõen állatkísérlet felhasználásával igazolták.
(8) 2013. március 11. napjától tilos olyan kozmetikai
terméket (ideértve a mintapéldányt is) forgalomba hozni,
amelynek végsõ összetételére, illetve egyes összetevõire
vagy összetevõ-kombinációira vonatkozóan az ismételt
dózis toxicitással, a reproduktív toxicitással és a toxikokinetikával kapcsolatos vizsgálatokat az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alternatív módszer
európai közösségi szintû hivatalos elfogadását követõen
az alternatív módszertõl eltérõen állatkísérlet felhasználásával igazolták.”

2. §
Az R. 9. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) A kozmetikai termék csomagolásán vagy a terméket kísérõ dokumentumban, feliraton, címkén, gyûrûn
vagy galléron akkor tüntethetõ fel, hogy a termékkel kapcsolatban állatkísérletek nem folytak, ha a kozmetikai terméket, mintapéldányt, valamint az azok összetevõinek
egyikét sem vetették alá állatkísérletnek, illetve nem bíztak meg harmadik személyt az állatkísérlet elvégzésével.
(5) Az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatókkal kapcsolatos iránymutatásokat a 11. számú melléklet
tartalmazza. Az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatás tartalmáért a tájékoztatást adó felelõsséggel tartozik. A közlés e rendeletnek való megfelelése és tényszerûsége ellenõrzésekor a hatóság különösen az 5. § (1) bekezdésének d) és h) pontjában foglaltakat veszi figyelembe.”
3. §
Az R. 11. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2. számú melléklet 1212–1233. pontja szerinti
összetevõt tartalmazó kozmetikai termék 2007. január 31.
napját követõen nem hozható forgalomba, nem adható el,
illetve nem adható át végsõ felhasználónak.”
4. §
(1) Az R. 14. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, és az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre
módosul:
„(2) Az e rendelet követelményeinek való megfelelés
érdekében állatkísérlet kozmetikai késztermékkel nem
végezhetõ, illetve ilyen kísérlet nem engedélyezhetõ.”
(2) Az R. 14. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. § (6) és (7) bekezdése szerinti tilalom tekintetében európai közösségi szinten hivatalosan elfogadott
alternatív módszernek minõsül a bõrkorrózió és a fototoxicitás tekintetében a veszélyes anyagok és a veszélyes
készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereirõl és
a vizsgálatok eredményeinek értékelésérõl szóló 54/2003.
(IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM együttes rendelet mellékletének B. 40. és B. 41. pontja szerinti módszer.
(5) A kozmetikai összetevõk nemzetközi nevezéktanát
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients;
a továbbiakban: INCI) a 2006/257/EK bizottsági határozattal módosított 96/335/EK határozatnak megfelelõen
kell alkalmazni.”
5. §
(1) Az R. 15. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„a) a Tanács 76/768/EGK irányelve (1976. július 27.)
a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabá-
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lyok közelítésérõl, valamint annak a 79/661/EGK,
82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK,
93/35/EGK tanácsi, a 2003/15/EK európai parlamenti és
tanácsi és a 82/147/EGK, 83/191/EGK, 83/341/EGK,
83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK, 86/179/EGK,
86/199/EGK, 87/137/EK, 88/233/EGK, 89/174/EGK,
90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK,
93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK,
97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK,
2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK,
2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK,
2004/94/EK, 2005/9/EK, 2005/42/EK, 2005/52/EK,
2005/80/EK, 2006/65/EK bizottsági irányelvekkel történt
módosításai,”
(2) Az R. 15. §-ának (4) bekezdése a következõ d) és
e) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„d) a Bizottság 2006/257/EK határozata (2006. február 9.) a Bizottságnak a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevõk nevezéktanának meghatározásáról szóló 96/335/EK határozatának módosításáról,
e) a Bizottság 2006/406/EK ajánlása (2006. június 7.)
a 76/768/EGK tanácsi irányelv szerint az állatkísérletek
hiányára vonatkozó tájékoztatók használatáról szóló
iránymutatások létrehozásáról.”

6. §
(1) Az R. 2. számú melléklete és 3. számú mellékletének
2. része e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 10. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) Az R. az e rendelet 3. számú melléklete szerinti
11. számú melléklettel egészül ki.

7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 4. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése és az
1. számú melléklet 2007. február 1-jén lép hatályba azzal,
hogy a 4. § (1) bekezdésétõl eltérõen a már engedélyezett
kísérletek az engedélyben foglaltak szerint lefolytathatók.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az R. 14. §-a (1) bekezdésének második mondata,
b) az R. módosításáról szóló 5/2004. (II. 10.) ESZCSM
rendelet 14. §-ának (3) és (4) bekezdése,
c) az R. módosításáról szóló 17/2006. (IV. 19.) EüM
rendelet 2. §-a.
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(4) Az R.-nek az R. módosításáról szóló 5/2004. (II. 10.)
ESZCSM rendelettel megállapított
a) 2. § (6) és (7) bekezdése, valamint
b) 9. § (4) bekezdése
nem lép hatályba.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
14. §-ának (2) bekezdésében „a 10. számú melléklet” szövegrész helyébe a „külön jogszabály1, valamint a 10. számú melléklet” szövegrész lép.
(6) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2006/65/EK irányelve (2006. július 19.)
a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi
irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról;
b) a Bizottság 2006/257/EK határozata (2006. február 9.) a Bizottságnak a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevõk nevezéktanának meghatározásáról szóló 96/335/EK határozatának módosításáról;
c) a Bizottság 2006/406/EK ajánlása (2006. június 7.)
a 76/768/EGK tanácsi irányelv szerint az állatkísérletek
hiányára vonatkozó tájékoztatók használatáról szóló
iránymutatások létrehozásáról.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
I. A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 2. számú melléklete az alábbi 1212–1233. hivatkozási számú anyagokkal, vegyületekkel egészül ki:
„1212. 6-Metoxi-piridin-2,3-diamin és HCl sója, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
(CAS-szám 94166-62-8)
1213. 2,3-Naftalindiol, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 92-44-4)
1214. 2,4-Diaminodifenilamin, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 136-17-4)
1215. 2,6-Bisz(2-hidroxi-etoxi)-3,5-piridinamin és HCl
sója, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
(CAS-szám 117907-42-3)
1216. 2-Metoximetil-p-Aminofenol és HCl sója, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám
29785-47-5)
1217. 4,5-Diamino-1-metilpirazol és HCl sója, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám
20055-01-0)
1
A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak
vizsgálati módszereirõl és a vizsgálatok eredményeinek értékelésérõl szóló
54/2003. (IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM együttes rendelet.
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1218. 4,5-Diamino-1-[(4-klórfenil)metil]-1-H-pirazolszulfát, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 163183-00-4)
1219. 4-Kloro-2-aminofenol, hajfesték összetevõjeként
történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 95-85-2)
1220. 4-Hidroxi-indol, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 2380-94-1)
1221. 4-Metoxitoluol-2,5-diamin és HCl sója, hajfesték
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám
56496-88-9)
1222. 5-Amino-4-fluoro-2-metilfenol szulfát, hajfesték
összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám
163183-01-5)
1223. N,N-dietil-m-aminofenol, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 91-68-9)
1224. N,N-Dimetil-2,6-piridindiamin és HCl sója, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
1225. N-Ciklopentil-m-aminofenol, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 10490349-3)
1226. N-(2-Metoxi-etil)-p-feniléndiamin és HCl sója,
hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén
(CAS-szám 72584-59-9)
1227. 2,4-Diamino-5-metilfenetol és HCl sója, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám
113715-25-6)
1228. 1,7-Naftalindiol, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 575-38-2)
1229. 3,4-Diaminobenzoesav, hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 619-05-6)
1230. 2-Aminometil-p-aminofenol és HCl sója, hajfesték összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám
79352-72-0)
1231. Solvent Red 1 (CI 12150), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 1229-55-6)
1232. Acid Orange 24 (CI 20170), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám
1320-07-6)
1233. Acid Red 73 (CI 27290), hajfestékek összetevõjeként történõ alkalmazás esetén (CAS-szám 5413-75-2)”

II. Az R. 3. számú mellékletének 2. része a következõk
szerint módosul:
1. A 17, 23, 40, 42 hivatkozási számok törlésre kerülnek.
2. A „g” oszlopban
a) az 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53,
54, 57, 59, 60 hivatkozási számokhoz tartozó „2006.
08. 31.” szövegrész helyébe a „2007. 12. 31.”,
b) a 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47,
48, 49, 50, 55, 56 és az 58 hivatkozási számokhoz tartozó
„2006. 12. 31.” szövegrész helyébe a „2007. 12. 31.”
szövegrész lép.

2006/165. szám

2. számú melléklet
a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
Az R. 10. számú mellékletének bevezetõ része helyébe
a következõ szövegrész lép:
„A Közös Kutatóközpont Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központja (ECVAM) által
jóváhagyott, külön jogszabályban nem szereplõ módszerek:”

3. számú melléklet
a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
„11. számú melléklet
a 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelethez
A kozmetikai termékeken az állatkísérletek hiányára
vonatkozó tájékoztatókkal kapcsolatos
iránymutatásokról
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának (4) és (5) bekezdését – tekintettel a
76/768/EGK tanácsi irányelv szerint az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatók használatáról szóló iránymutatások létrehozásáról szóló 2006/406/EK bizottsági
ajánlásban foglaltakra – a következõk figyelembevételével kell alkalmazni:
1. Fõ alapelvek
Az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatás nem
vezetheti félre a fogyasztót. A kozmetikai termék címkéjén feltüntetett, az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdése szerinti
tájékoztatásnak elõ kell segítenie, hogy a fogyasztó hasznos információ birtokában tájékozottan tudjon választani.
A tájékoztatás alkalmazása nem vezethet tisztességtelen
piaci versenyhez az ilyen tájékoztatást marketingeszközként használó gyártók, illetve a szállítók között.
2. A tájékoztatók önkéntes használata
Az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdése szerinti tájékoztatás alkalmazásával a gyártó vagy a termék piaci forgalmazásáért felelõs személy jelölheti, hogy a termékkel kapcsolatban állatkísérletek nem folytak. Az ilyen tájékoztatás
használata sem a gyártó, sem a termék piaci forgalmazásáért felelõs személy számára nem kötelezõ, csak a számukra felkínált lehetõség, amennyiben az R. 9. §-ának
(4) és (5) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.
3. Az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdésében megállapított
követelmények értelmezése
Az R. és e tájékoztató alkalmazása tekintetében
a) összetevõ: bármely szintetikus vagy természetes
eredetû vegyi anyag vagy készítmény, beleértve a kozme-
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tikai termékek összetételében használt illat- és aromás
vegyületeket is;
b) állat: az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott „állat”;
c) kísérlet: a termék vagy összetevõi kifejlesztésére
vagy biztonságosságának értékelésére vonatkozó kísérletek.
Az R. 9. §-ának (4) és (5) bekezdésében megállapított
követelményeket a következõk szerint kell értelmezni:
a) ,,állatkísérletek nem folytak”: azt jelenti, hogy
– semmiféle állatkísérletet nem végeztek a kozmetikai
termék vagy összetevõi kifejlesztésével vagy biztonságosságának értékelésével kapcsolatban. A tájékoztatót csak
akkor szabad használni, ha az állatkísérleteket teljes mértékben alternatív módszerrel helyettesítik, nem pedig
csökkentik vagy finomítják az állatkísérleteket. Továbbá
nem lényeges, hogy hol (az Európai Unióban vagy harmadik országokban) és az sem, hogy mikor végezték a kísérletet (ide értendõ a kísérlet megismétlése is),
– nem használhattak semmilyen mások által új kozmetikai termékek kifejlesztése céljából állatokon tesztelt
összetevõt, azaz a gyártó és beszállítói nem használhattak
olyan összetevõket, amelyekrõl például a tudományos irodalomban rendelkezésre állnak a mások által új kozmetikai termék kifejlesztése céljából végzett állatkísérletekkel
kapcsolatos adatok. Ebben az összefüggésben „az új kozmetikai termék kifejlesztése” jelentheti egy, már piacon
levõ termék átalakítását vagy teljesen új termék kifejlesztését (innováció). Új csomagolás nem tekinthetõ új kozmetikai terméknek;
b) ,,nem bíztak meg harmadik személyt az állatkísérlet
elvégzésével”: azt jelenti, hogy a gyártó és beszállítói,
beleértve minden, a beszállítói láncban szereplõ beszállítót:
– nem végeztek közvetlenül állatkísérleteket,
– nem adtak megbízást állatkísérletek elvégzésére, ami
azt jelenti, hogy nem adtak felkérést állatkísérletekre, és
nem fizettek érte, például tudományos intézményekben
folyó kutatás támogatásával.
4. Tájékoztatók szövegezése
Bármely személy, aki tájékoztatót kíván használni
annak jelölésére, hogy nem végeztek állatkísérletet, szabadon választhatja meg a tájékoztató szövegezését, illetve
használhat bármely figuratív képet vagy egyéb jelet,
amennyiben az R. minden idevágó követelménye teljesül.”
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Az egészségügyi miniszter
49/2006. (XII. 28.) EüM
rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének l) és
m) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:
1. §
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és mûtét
– a sorrendtõl függetlenül – egymásnak nem garanciális
akadályai.”

2. §
Az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

3. §
Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

4. §
Az R. 10. és 14. számú melléklete e rendelet 3. számú
melléklete szerint módosul.

5. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 3. §-a (4) bekezdésének b) pontja és 2/b. számú
melléklete, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet és a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertõzés terjedésének megelõzése
érdekében szükséges intézkedésekrõl és a szûrõvizsgálatok elvégzésének rendjérõl szóló 18/2002. (XII. 28.)
ESZCSM rendelet módosításáról szóló 26/2005. (VII. 13.)
EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése és 3. számú mellék-
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lete, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról szóló 68/2005. (XII. 28.) EüM
rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdése és az egészségügyi
szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 11. §-ának
(2) bekezdése.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi minisztériumi államtitkár

1. számú melléklet a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
1. Az R. 3. számú mellékletének 03 Fõcsoportjában a
„+++

03S

1031

Orrvérzés sürgõsségi ellátása

0

25

1

0,14389”

Orrvérzés sürgõsségi ellátása

0

25

1

0,14389”

Légúti idegentest sürgõsségi ellátása

0

40

1

0,20157”

Légúti idegentest sürgõsségi ellátása

0

40

1

0,20157”

25

5

1,12155”

5

40

11

1,70869”

0

38

1

0,23796”

15

37

15

0,54070”

Inkontinencia szalag behelyezése

1

14

3

1,70848”

Inkontinencia szalag behelyezése

1

14

3

1,70848”

1

25

2

0,30020”

1

25

1

0,06218”

szövegrész helyébe a
„03S

1031

szövegrész lép.
2. Az R. 3. számú mellékletének 04 Fõcsoportjában a
„+++

04S

1511

szövegrész helyébe a
,,04S

1511

szövegrész lép.
3. Az R. 3. számú mellékletének 08 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
„*

08P

389D

Kéz, csukló nagyobb mûtétei sürgõsségi indikációval

2

4. Az R. 3. számú mellékletének 09 Fõcsoportjában az alábbi szövegrész a hatályát veszti:
,,09M

529Z

Egyéb bõrbetegségek súlyos társult betegséggel

5. Az R. 3. számú mellékletének 10 Fõcsoportja a
,,10S

537E

Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok
sürgõsségi ellátása

szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,10M

537F

Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése

6. Az R. 3. számú mellékletének 11 Fõcsoportjában a
,,11P

570D

szövegrész helyébe a
„*

11P

570D

szövegrész lép.
7. Az R. 3. számú mellékletének 99 Fõcsoportja a
,,99P

9575

Belsõ fémrögzítés eltávolítása tûzõdrót kivételével
(kivéve: csípõ, femur, gerinc)

szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,99P

9576

Belsõ fémrögzítés (tûzõdrót) eltávolítása
(kivéve: csípõ, femur, gerinc)
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8. Az R. 3. számú mellékletének végjegyzetében a
„+++ A megjelölt S-jelû HBCs a 24 órát meghaladó ellátás esetén is, továbbá a nem sürgõsségi ellátóhelyrõl is jelenthetõ.”
szövegrész a hatályát veszti.
2. számú melléklet a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
1. Az R. 4. számú mellékletének 118/a. pontja a
,,– 0140
Semmelweis Egyetem, Budapest”
szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,– 0156

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet”

2. Az R. 4. számú mellékletének 123. pontjában a
,,*08P 389D
Kéz, csukló nagyobb mûtétei sürgõsségi indikációval”
szövegrész a hatályát veszti.
3. Az R. 4. számú mellékletének 125/a. pontja a
,,– 0107
Fõv. Önk. Szent Margit Kórháza, Budapest”
szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,– 0112

Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest”

4. Az R. 4. számú mellékletének 125/b. pontja a
,,– 0107
Fõv. Önk. Szent Margit Kórháza, Budapest”
szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,– 0112

Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest”

5. Az R. 4. számú mellékletének 125/c. pontja a
,,– 0109
Fõv. Önk. Szent István Kórház és Intézményei, Budapest”
szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,– 0112

Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest”

6. Az R. 4. számú mellékletének 125/d) pontja a
,,– 0107
Fõv. Önk. Szent Margit Kórháza, Budapest”
szövegrészt követõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
,,– 0112

Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest”

3. számú melléklet a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
1. Az R. 10. számú melléklete az alábbi 8. ponttal egészül ki:
[Elszámolható HBCs csoportok:

„8. Diabeteses neuropathia
Thiogamma kezelése

ha BNO:

537F”

2. Az R. 14. számú mellékletének I/AA) pontja a
„* 99M 959A

Rosszindulatú daganat kemoterápiája A”

szövegrészt megelõzõen az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„99M 9430

Sugárterápia”

és az OENO:]
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Az egészségügyi miniszter
50/2006. (XII. 28.) EüM
rendelete
a természetes gyógytényezõkrõl szóló
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének x) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglaltakra – a következõket
rendelem el:
1. §
A természetes gyógytényezõkrõl szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a
(3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A megnevezés használatának engedélyezésére irányuló kérelemhez két példányban csatolni kell:]
„c) a létesítmény építési, használatba vételi engedélyét
– gyógybarlang esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium engedélyét és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szakvéleményét a barlang, barlangszakasz
– bányatérség hasznosítása esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal engedélyét a
kiépítésére és hasznosítására vonatkozóan,”

2. §
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kezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzésérõl szóló
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és egyidejûleg a § a következõ
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A több szakvizsgával rendelkezõ továbbképzésre
kötelezettnek, amennyiben több szakképesítésnek megfelelõ szakmát önállóan gyakorol, a kötelezõ szinten tartó
tanfolyamot valamennyi önállóan gyakorolt szakmára
vonatkozóan teljesítenie kell.
(7) Az a továbbképzésre kötelezett, aki több szakképesítésének megfelelõ szakmát önállóan gyakorol, a (6) bekezdés szerinti kötelezettségét egy tanfolyammal is teljesítheti, amennyiben az adott kötelezõ szinten tartó tanfolyam
az önállóan gyakorolt szakmákra vonatkozó szakirányú
szakképzettségeinek megfelelõ szakterületeken került
meghirdetésre. Az így teljesített tanfolyam pontértéke
a 2. § (1) bekezdése szerinti pontokba egyszer számítható
be.
(8) Egy évben 100 pontnál több pontérték nem ismerhetõ el. Egy továbbképzési idõszakból a következõ idõszakba legfeljebb 50 – a továbbképzési idõszak utolsó évében szerzett – továbbképzési pont vihetõ át.”

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
5. §-ának (1) bekezdésében a „Magyar Geológiai Szolgálat” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész lép.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi minisztériumi államtitkár

Az egészségügyi miniszter
51/2006. (XII. 28.) EüM
rendelete
az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai
szakpszichológusok folyamatos továbbképzésérõl
szóló 52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM rendelet
módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
116. §-ának (2) bekezdésében, valamint 247. §-a (2) be-

2. §
(1) Az R. 3. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az írásbeli vizsgával záruló tanfolyamot úgy kell megszervezni, hogy az azon való részvétellel – sikeres vizsga
esetén – megszerezhetõ legyen 50 pont.”
(2) Az R. 3. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A programra, illetve pontértékére a szakmai kollégium február 15-ig, illetve augusztus 31-ig tehet észrevételt a Bizottságnak. Véleményeltérés, illetve a szakmai
kollégium észrevételének hiánya esetén a Bizottság dönt.
A Bizottság elnöke a jóváhagyott továbbképzési pontértékekrõl március 1-jéig, illetve szeptember 15-ig értesíti az
egyetemet.”

3. §
Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) A nem egyetem által szervezett
a) orvosi és fogorvosi tudományos kongresszusok
tekintetében a Magyar Orvosi Kamara,
b) gyógyszerészi tudományos kongresszusok tekintetében a Magyar Gyógyszerész Kamara
február 15-ig, illetve augusztus 31-ig tehet javaslatot a
Bizottságnak a kongresszus tudományos konferenciaként
történõ elismerésére. A Bizottság a minõsítés eredményérõl tájékoztatja az egyetemeket. Az egyéb tudományos
kongresszusokat az egyetem minõsíti. Amennyiben kongresszus elismerhetõségével kapcsolatban kétség merül fel,
az elismerésrõl az egyetem felterjesztése alapján a Bizottság dönt.”

4. §
(1) Az R. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A továbbképzésben megszerzett pontokat, ideértve
a 2. § (4), (6) és (7) bekezdése szerint igazolt teljesítést az
egyetem nyilvántartja, és a továbbképzések teljesítésérõl
legalább évenként egy alkalommal, legkésõbb október
31-ig értesíti a mûködési nyilvántartás vezetõjét. Az egyetem az adatokat (a továbbképzés címe, a pontszerzés
helye, ideje, a megszerzett továbbképzési pontok száma)
az érintett mûködési nyilvántartási számának feltüntetésével, elektronikus formában továbbítja.”
(2) Az R. 8. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv a (6) bekezdés szerinti értesítés megérkezését követõ 30 napon belül honlapján hozzáférhetõvé teszi a továbbképzésre kötelezett számára a továbbképzési idõszak alatt megszerzett
pontjait.”

5. §
Az R. mellékletének 4. pontja a következõ szövegrésszel egészül ki:
[Elfogadott vagy megjelent tudományos közlemény
lektorált folyóiratban elsõ szerzõként: 30, társszerzõként:
10 pont.]
„Folyóiratban megjelent referátum: 5 pont.”
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folyamatban lévõ továbbképzési idõszak tekintetében
akkor kell alkalmazni, ha a továbbképzési idõszak utolsó
éve a rendelet hatálybalépését követõen kezdõdik;
c) a rendelet hatálybalépését megelõzõen megkezdett
kötelezõ szinten tartó továbbképzési programok tekintetében a (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni;
d) a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
továbbképzési idõszakra a (3) bekezdés b) pontját is alkalmazni kell a rendelet hatálybalépését követõen megkezdett munkahelyi továbbképzések tekintetében.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 8. §-ának (1) és (3) bekezdése,
b) 8. §-a (2) bekezdésének „,és számára leckekönyvet
állít ki” szövegrésze.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 3. §-a (7) bekezdésének „február 15-ig, illetve szeptember 1-jéig” szövegrésze helyébe a „január 31-ig, illetve
augusztus 15-ig” szövegrész,
b) melléklete 2. pontjának a „10 pont adható” szövegrésze helyébe „15 pont adható” szövegrész
lép.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter
52/2006. (XII. 28.) EüM
rendelete
a sürgõs szükség körébe tartozó egyes
egészségügyi szolgáltatásokról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-ának
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
6. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, azzal,
hogy
a) a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
továbbképzési idõszak tekintetében is alkalmazni kell az
R. 2. §-ának e rendelet 1. §-ával módosított (7) bekezdése
szerinti rendelkezéseit, és az 5. §-t;
b) az R. 2. §-ának e rendelet 1. §-ával megállapított
(8) bekezdésében foglaltakat a rendelet hatálybalépésekor

Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése f) pontjának, valamint
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. §
(2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a sürgõs szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden
olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben
meghatározott, az életet veszélyeztetõ állapotok és betegségek szakszerû ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelõzése érdekében – a beteg
állapotának stabilizálásáig – végeznek.
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2. §

Az Ebtv. 23. §-a d) és e) pontjának alkalmazásában a
sürgõs szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás
minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztetõ állapotok
és betegségek szakszerû ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelõzése érdekében fekvõbeteg-ellátás keretében végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot elsõ alkalommal történõ szakszerû ellátásáig.

3. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi minisztériumi államtitkár

Melléklet
az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
Sürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ
állapotok és betegségek
1. Életet veszélyeztetõ, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külsõ vagy belsõ) vérzés
2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó
állapotok (Pl. embolia, Adams-Stokes-Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztetõ ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok,
a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes zavarai
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével
járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor,
gyulladás, fejlõdési rendellenesség, trauma)
5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
7. Hirtelen fellépõ látászavar, látásvesztés, „vörös
szem”, szemsérülés
8. Szepszis
9. Magas halálozású, vagy súlyos szövõdmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépõ, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi
toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut nõgyógyászati
vérzés
11. Sokk megelõzõ és sokkos állapotok, életveszélyes
allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai
12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros mûködésén, illetve a csontvelõi vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot
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13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövõ heveny életveszély
14. Akut légzési elégtelenség, légút szûkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)
15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkezõ,
nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség,
petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog,
kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
17. Égés-fagyás (III.–IV. fokú és nagykiterjedésû
I–II. fokú, és/vagy az életminõség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintõ)
18. Elsõdleges sebellátás
19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdõ, lép, máj, vese) sérülése
20. Compartement szindrómák
21. Nyílt törések és decollement sérülések
22. Amputációk, (replantációs lehetõségekkel vagy
azok nélkül)
23. Súlyos medencegyûrû törések
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma
26. Áramütés, elektrotrauma
27. Hõ- és hidegártalom, kihûlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hõguta
28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggõ közvetlen veszélyeztetõ állapot
30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy
szövõdményeik révén az életet veszélyeztetõ állapotot
idéznek elõ.

Az egészségügyi miniszter
53/2006. (XII. 28.) EüM
rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges
táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való
befogadásának szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
83. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Itv.) 67. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap-
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ján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.
(IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R. ) 2. §-ának
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„a) gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Gytv.) 1. §-ának 1. pontja szerinti anyag,
keverék, illetve készítmény;”
(2) Az R. 2. §-ának c)–i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„c) gyógyszerhatóanyag: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005.
(XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.) 2. §-a (1) bekezdésének 1. pontja szerinti anyag;
d) ATC: a gyógyszereknek a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.
évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. §-ának
m) pontja szerinti osztályozása;
e) gyógyszerforma: a Tfr. 2. §-a (1) bekezdésének
3. pontja szerinti fogalom;
f) forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer: az
Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban:
OGYI), valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Unió Bizottsága
(a továbbiakban: Bizottság) által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer;
g) forgalomba hozatali engedély: az f) pont szerinti hatóságok által kibocsátott hatósági határozat;
h) befogadási eljárás alatt álló gyógyszer: olyan forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)
társadalombiztosítási támogatásban még nem részesített,
de a befogadás kezdeményezése már megtörtént;
i) befogadott gyógyszer: olyan forgalomba hozatalra
engedélyezett gyógyszer, amelyet az OEP jogerõs és végrehajtható határozataiban társadalombiztosítási támogatásban részesített;”
(3) Az R. 2. §-ának r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„r) kiszerelés: az OGYI, illetve a Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett, egy nyilvántartási számmal meghatározott csomagolási egység;”
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(4) Az R. 2. §-ának z) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„z) különkeretes gyógyszer: a Gyftv. 3. §-ának c) pontja
szerinti gyógyszer;”

2. §
Az R. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadása során a Gyftv. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatási összegek számítása az 1. számú melléklet táblázatában feltüntetett maximálisan adható
százalékos mértékeket alapul véve történik. Az E. Alapból
támogatott gyógyszerek a (2)–(8) bekezdések szerinti támogatási kategóriákba sorolhatók be.
(2) 100%-os támogatási kategóriába sorolható be az a
gyógyszer, amelyet az OEP a Gyftv. 28. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti támogatási módszerrel finanszíroz
(különkeretes gyógyszer), és amely
a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylõ krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és
leghatékonyabb kezelésére, illetve megelõzésére (a továbbiakban együtt: kezelés) szolgál, amely betegségek, illetve
rendellenességek:
aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet
közvetlenül veszélyeztetik, vagy
ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminõséget jelentõsen kedvezõtlenül befolyásolják, vagy
b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési
formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményezõ betegségek kezelésére szolgálnak, vagy
c) a ritka betegségek gyógyszereirõl szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet hatálya alá tartozik.
(3) A 6. § (3) bekezdése alapján számított támogatási
összegû, kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely
a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylõ krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és
leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:
aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet
közvetlenül veszélyeztetik, vagy
ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminõséget jelentõsen kedvezõtlenül befolyásolják, vagy
b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési
formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményezõ betegségek kezelésére szolgálnak, vagy
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c) a ritka betegségek gyógyszereirõl szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet hatálya alá tartozik.
(4) Emelt, indikációhoz kötött – három különbözõ az
a)–c) pontok szerinti százalékos mértékû – támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy
élethossziglan tartó kezelést igénylõ krónikus betegségek
és rendellenességek, vagy középsúlyos, krónikus betegségek, vagy súlyos, de rövidebb ideig tartó betegségek leghatékonyabb kezelésére szolgál. A különbözõ százalékos
támogatási kategóriák a következõk:
a) Eü 90 százalékos támogatási kategóriába sorolható
be az a gyógyszer, amely
aa) olyan betegségek, illetve rendellenességek kezelésére szolgál, melyek reverzíbilis – de kezelés nélkül irreverzíbilis – folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot és életminõséget közepesen kedvezõtlenül befolyásolják, vagy
ab) súlyos és nagy betegségterhet jelentõ kórképek kiegészítõ terápiájának gyógyszere, amely jelentõs egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.
b) Eü 70 százalékos támogatási kategóriába sorolható
be az a gyógyszer, amely súlyos, de nem élethossziglan
tartó betegségek, rendellenességek hatékony kezelésére
szolgál.
c) Eü 50 százalékos támogatási kategóriába sorolható
be az a gyógyszer, amely közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek, illetve heveny betegségek
hatékony kezelésére szolgál a 3. számú mellékletben meghatározott indikációban.
(5) Átlagon felüli (normatív 85%) támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely népegészségügyi
szempontból kiemelkedõen fontos súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek leghatékonyabb kezelésére
szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek reverzíbilis – de kezelés nélkül irreverzíbilis – folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és
a várható élettartamot, az életminõséget közepesen és kedvezõtlenül befolyásolják.
(6) Átlagos támogatási kategóriába (normatív 55%) sorolható be az a gyógyszer, amely
a) közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek,
illetve rendellenességek
aa) számottevõ életminõség romlással járnak, vagy
ab) csökkent önellátó képességet eredményeznek,
b) krónikus, jelentõs betegségterhet okozó kórképek
kiegészítõ terápiájának gyógyszere, amely jelentõs egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.
(7) Átlag alatti támogatási kategóriába (normatív 25%)
sorolható be az a gyógyszer, amely
a) krónikus betegségek és rendellenességek eredményes és hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek az önellátó képességet részlegesen
és tartósan rontják,
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b) közepesen súlyos, heveny betegségek eredményes
kezelésére szolgál, amelyek az életminõséget vagy az önellátó képességet átmenetileg vagy hosszabb ideig hátrányosan befolyásolják,
c) krónikus és heveny betegségek és rendellenességek
kiegészítõ terápiájának azon gyógyszere, amely bizonyítottan értékelhetõ mértékû egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.
(8) Támogatási érték nélküli kategóriába (0%) tartoznak
a) a kizárólag az egészségügyi szolgáltatók számára
rendelhetõ, illetve kiadható gyógyszerek,
b) azon gyógyszerek, melyeket – ez irányú kérelemre –
az OEP támogatási érték nélkül fogad be.”

3. §
Az R. 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Gyftv. 27. §-ának (4) bekezdésében foglalt, a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba
tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését és a támogatással történõ felírásra jogosultak körét
a 2. és 3. számú melléklet, a Gyftv. 27. §-ának (7) bekezdésében foglalt, a különkeretes gyógyszerek körét a gyógyszerhatóanyag és a betegségcsoport megjelölésével pedig
a 4. számú melléklet tartalmazza.”
4. §
Az R. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A százalékos mértékû támogatás [Gyftv. 28. §
(1) bekezdés a) pont] alapja az OEP által a közfinanszírozás alapjául elfogadott – általános forgalmi adóval
(a továbbiakban: áfa) megnövelt (bruttó) – fogyasztói ár
(a továbbiakban: közfinanszírozás alapjául elfogadott ár).
(2) A százalékos támogatás mértéke a 4. § (1) bekezdése
szerint ATC csoportonként kategorizált gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott ára az 1. számú melléklet
szerint részletezett maximálisan adható százalékos támogatási kulcs alapján számított
a) 85, 55, 25, 0%-ának,
b) az emelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszerek esetében 90, 70, 50%-ának
megfelelõ összeg.
(3) A kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszerek esetében a támogatás összege a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és 300 Ft térítési díj különbözetének
megfelelõ összeg.
(4) A különkeretes gyógyszerek esetében a százalékos
támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott
ár 100%-a.”
5. §
(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) Hatóanyag alapú fix összegû támogatás [Gyftv.
28. § (1) bekezdés ba) pont] esetén az adott termékcsoportban meghatározott (fix) összegû támogatás alapja a referencia készítménynek a közfinanszírozás alapjául elfogadott ára.”
(2) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A referencia készítmény az a meghatározott (fix)
támogatási csoportba tartozó gyógyszer, amely
a) nem áll nyilvántartásból való törlés alatt,
b) egyenértékûségét az OGYI megállapította,
c) az adott csoportba tartozó gyógyszerek közül bruttó
fogyasztói áron számolt napi terápiás költsége a legalacsonyabb, illetve megállapíthatósága hiányában az egységnyi
hatóanyagra vonatkoztatva (a továbbiakban: napi terápiás
költség) legalacsonyabb bruttó fogyasztói árú,
d) kiszerelési formája: a támogatás alapját képezõ indikációt tekintve nem haladja meg az érvényes alkalmazási
elõírásában meghatározott egy havi terápiához szükséges
mennyiséget vagy ahhoz legközelebb álló csomagolási
egységet,
e) csoporton belüli forgalmi részesedése az utolsó alkalommal meghatározott referencia ár közzétételét megelõzõ
hat hónapot vizsgálva négy egymást követõ hónap mindegyikében a DOT tekintetében az 1%-ot elérte, feltéve,
hogy a gyógyszer árából számított napi terápiás költség
nem haladja meg a (6) bekezdés szerint számított átlag
napi terápiás költségét.”
(3) Az R. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek a fix csoport egyetlen gyógyszere sem felel
meg, a fix összegû támogatás alapja ebben a csoportban
(a továbbiakban: átlagáras csoport) – a tárgyévet megelõzõ
év utolsó hat hónapjának adatai alapján – a (3) bekezdés
a)–b) és d) feltételeinek megfelelõ legalább 0,5%-os DOT
forgalmi részesedést elérõ gyógyszerek napi terápiás költségének egyszerû számtani átlaga. Az így kiszámolt átlagnál alacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszer a csoportra jellemzõ százalékos támogatást kapja.”
(4) Az R. 8. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) Az OEP a számításokhoz szükséges közforgalmú
gyógyszertári forgalmi adatokat és DOT forgalmi részesedéseket készítményenkénti és támogatási jogcímenkénti
bontásban havonta hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.”

6. §
Az R. 9. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Terápiás fix elven mûködõ támogatás [Gyftv.
28. § (1) bekezdés bb) pont] állapítható meg az egyes,
meghatározott betegségek (kórképek) kezelésére egyaránt

14141

alkalmas termékek körére, ha a forgalomba hozatalt engedélyezõ hatóság alkalmazásukat klinikailag azonos javallatra állapította meg és alkalmazásukkal a betegeken azonos terápiás eredmény érhetõ el.
(2) A terápiás fix elven mûködõ támogatás számítási
módszereit az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az azonos betegségre vagy betegségcsoportra alkalmazandó gyógyszerek esetében az alábbi alcsoportok képezhetõk:
a) alkalmazási mód,
b) eltérõ hatáserõsségek,
c) hatástartam,
d) az életminõséget megközelítõleg azonos módon befolyásoló gyógyszerek,
e) bizonyított klinikai elõny,
f) közel azonos mellékhatás profil
alapján.
(4) A terápiás fix elven mûködõ támogatás számítása az
alábbiak szerint történik:
a) az 5. számú melléklet 1.1. bekezdés a) pontja alapján
meghatározott napi terápiás költség átlagával (NTKÁ)
egyenlõ vagy alacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszerek a csoportra jellemzõ százalékos támogatást kapják,
b) az 5. számú melléklet 1.1. bekezdés a) pontja alapján
meghatározott napi terápiás költség átlagánál (NTKÁ) magasabb napi terápiás költségû készítmények az adott csoport átlagos napi terápiás költségéhez rendelt támogatási
értéke (NTKÁT) alapján meghatározott összeget kapják
támogatás értékéül az alábbiak szerint:
támogatási érték = NTKÁT × adott kiszerelés DOT
értéke.
(5) A terápiás fix elven mûködõ támogatási csoportokra
vonatkozóan az OEP a számításokhoz szükséges közforgalmú gyógyszertári forgalmi adatokat és részesedéseket
készítményenkénti és támogatási jogcímenkénti bontásban havonta, a számítás módját, valamint az alcsoportképzés pontos feltételeit minden naptári negyedév 1. napján
hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.
(6) A terápiás fix elven mûködõ támogatási csoportokban alkalmazható a csoport árarányainak figyelembevételével képzett indexszámmal történõ korrekció a különbözõ
hatáserõsségû és kiszerelésû készítmények támogatásának
kiszámításakor. Az indexszámok terápiás csoportonként
kerülnek meghatározásra.”

7. §
Az R. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A hatóanyag alapú és a terápiás fix csoportok
képzése a Gyftv. 24. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
alapján folyamatosan történik. Az OEP az érvényes referencia árakat és készítményeket, valamint az adott fix csoportban szereplõ készítmények érvényes árát és támogatását honlapján közzéteszi.
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(2) A közzétett árakra bármely idõpontban, bármelyik
fix csoportban lévõ gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja tehet árcsökkentési ajánlatot.
Amennyiben az árcsökkentési ajánlat olyan mértékû, hogy
a referenciakészítmény áránál alacsonyabb árat eredményez és a gyógyszer megfelel a 8. § (3) bekezdésében foglalt – a referenciatermékké válás feltételeit tartalmazó –
rendelkezéseknek az OEP minden naptári negyedév utolsó
munkanapjával újraképzi az adott fix csoportot.
(3) A (2) bekezdésben foglalt fix csoport újraképzésének keretében az OEP az árcsökkentési ajánlat benyújtásától számított nyolc napon belül értesíti valamennyi, az
adott fix csoportban lévõ termék forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, hogy hivatalból eljárást indított és
felhívja az ügyfeleket, hogy amennyiben a megtett ajánlathoz képest árváltoztatással kívánnak élni, úgy azt a fix csoportképzést (naptári negyedév utolsó munkanapja) megelõzõ öt munkanapig van lehetõségük nyilvánosan az OEP
honlapján megtenni. Ezt követõen az OEP a Gyftv. és e
rendelet szabályai szerint – határozataiban – meghatározza
a referenciakészítményt, annak támogatását, a csoportban
lévõ valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás
alapjául elfogadott árához nyújtott fix összegû támogatás
mértékét és ezen adatokat honlapján közzéteszi.
(4) A hatóanyag alapú és a terápiás fix csoportok kezelhetõsége és a befogadások leírt módon való megvalósítása
érdekében az OEP – amennyiben a (2)–(3) bekezdésben
foglaltak alapján nem történik a fix csoportokban változás
– minden év december 31. és június 30. napjáig honlapján
közzéteszi a január 1-jétõl, illetve a július 1-jétõl érvényes
referencia árakat és készítményeket, valamint az adott fix
csoportban szereplõ készítmények január 1-jétõl, illetve
július 1-jétõl érvényes árát és támogatását.
(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben a januári, valamint a júliusi referencia értékek meghatározása az adott
naptári év április 1., illetve október 1. napjával érvényes
árak alapján történik. Ezen árak alapján számított referencia árakat és támogatásokat az OEP az adott fix csoportban
szereplõ készítmények forgalomba hozatali engedélyei jogosultjai részére az adott naptári év április 20. és október
20. napjáig megküldi. Ennek ismeretében a forgalomba
hozatali engedély jogosultja az adott naptári év május
15-ig, illetve november 15-ig árváltoztatással élhet.
(6) A (4)–(5) bekezdésben foglalt esetben az OEP minden év január és július 1. napjáig hivatalos lapjában és
honlapján közzéteszi a következõ naptári év január és július 1-jétõl tervezett terápiás fix csoportokat (négyszintû
ötjegyû ATC csoportokat), az esetlegesen létrehozandó alcsoportokat és a hozzájuk tartozó maximális százalékos
mértékeket.”

8. §
Az R. 11. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A Gyftv. 26. §-ában foglalt, a támogatásvolumen-szerzõdések esetén a támogatásvolumen nagysága a
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betegség prevalenciájából, illetve incidenciájából következõ kezelésre alkalmas betegszám illetékes szakmai kollégium által javasolt nagysága alapján kerül meghatározásra.”

9. §
Az R. 12. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A különkeretes gyógyszerek beszerzési árához az OEP 100%-os társadalombiztosítási támogatást
nyújt azzal, hogy egyebekben a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos
szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
(2) Az OEP és az országos koordináló funkciót ellátó intézmény között kötött szerzõdés szerint – az éves keretösszegig – az illetékes szakmai kollégiumok által kidolgozott és közzétett protokollok alapján a 4. számú mellékletben szereplõ betegségcsoportok kezelésére szolgáló
gyógyszereket lehet rendelni.”

10. §
(1) Az R. 14. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[14. § A gyógyszer befogadásának és támogatásának
egyéb feltételei:]
„a) új csomagolás az elõzõ csomagolással azonos termelõi áron vagy import beszerzési áron (a továbbiakban
együtt: termelõi ár) és azonos támogatási mértékkel fogadható be;”
(2) Az R. 14. §-ának f)–g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[14. § A gyógyszer befogadásának és támogatásának
egyéb feltételei:]
„f) az újonnan a támogatási rendszerbe kerülõ készítmény fix csoportba vonható gyógyszerek esetében csak a
referencia készítmény NTK-nál vagy a referencia ár
NTK-nál alacsonyabb áron fogadható be;
g) amennyiben a fix csoport kialakításának feltételei
nem állnak fenn a fix csoportba nem vonható készítmény
befogadásának feltétele, hogy termelõi ára az elsõként a
támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú készítmény termelõi áránál legalább 30%-kal alacsonyabb legyen; az ezután a támogatási rendszerbe kerülõ második
készítmény ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépõ gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelõi áron;
a további belépõk ezen gyógyszernél alacsonyabb termelõi áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;”
(3) Az R. 14. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[14. § A gyógyszer befogadásának és támogatásának
egyéb feltételei:]
„l) a forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos
Vényminta Gyûjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is
szereplõ gyógyszer esetén a támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 50%-a.”
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14. §

Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszerek árához nyújtható támogatás megállapítása és a támogatás mértékének módosítása iránti kérelmet a 6/a. számú mellékletben meghatározott formátum
szerint, a Gyftv. 29. §-ának (4) bekezdése szerinti bejelentést pedig a 6/b. számú mellékletben meghatározott formátum szerint – papíralapú írott és elektronikus formában – a
gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja
nyújtja be az OEP-hez. A tápszerek árához nyújtható támogatás megállapítása, a támogatás mértékének módosítása iránti kérelmet a 7/a. számú mellékletben meghatározott
formátum szerint, a változás bejelentése iránti kérelmet a
7/b. számú mellékletben meghatározott formátum szerint
papíralapú írott és elektronikus formában a tápszer forgalmazója – az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetnél a bejelentést megtevõ jogi személy – nyújtja
be az OEP-hez.”

Az R. 22. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Egyszerûsített eljárásrend alkalmazandó,
amikor a kérelem
a) már támogatott hatóanyagot, illetve kombinációt tartalmazó gyógyszerrel egyenértékû készítmény:
aa) új kiszerelésére,
ab) új hatáserõsségére,
ac) új gyógyszerformájára és azonos beviteli formájára,
ad) új kombinációjára,
ae) új generikumára, márkanevû készítményére,
b) tápszer vagy forgalomba hozatalra engedélyezett, a
Szabványos Vényminta Gyûjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplõ gyógyszer támogatására,
érkezett.
(2) Normál eljárásrendet kell alkalmazni, amikor a kérelem
a) új gyógyszerformára és új beviteli formára,
b) új indikációra,
c) új hatóanyagra,
d) új kombinációra, ha valamely az összetételben szereplõ hatóanyag nem támogatott,
e) áremelésre,
f) támogatási kategória változására,
g) az (1) bekezdésben foglaltak kivételével már támogatott hatóanyag új gyógyszerére,
h) jelentõs terápiás elõnnyel rendelkezõ készítményre,
magasabb áron történõ befogadásra és a támogatás megállapítására
érkezett.
(3) Abban az esetben, ha az OEP a Gyftv. 23. § (6) bekezdése szerinti eljárását követõen valamely gyógyszer támogatásának megszüntetésérõl, illetve támogatási mértékének vagy összegének csökkenésérõl dönt, a támogatás
megszüntetésének napját, illetve a finanszírozás kezdõnapját a határozat meghozatalának napjától számított
nyolcadik napjánál korábbi idõpontban nem lehet meghatározni.”

13. §

15. §

(1) Az R. 21. §-a (1) bekezdésének ab) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[a) egyszerûsített eljárásrend esetén]
„ab) tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, a
Szabványos Vényminta Gyûjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplõ gyógyszer esetén 30 000 Ft,”

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

11. §
Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az OEP fõigazgatója a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek E. Alapból történõ támogatásával,
illetve a támogatás megváltoztatásával, vagy megszüntetésével kapcsolatos – a normál eljárásrendbe tartozó kérelmek esetén – feladatok ellátására Egészségügyi Technológia-értékelõ Bizottságot hoz létre.”

12. §

(2) Az R. 21. §-a (2) bekezdésének ab) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[a) egyszerûsített eljárásrend esetén]
„ab) tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, a
Szabványos Vényminta Gyûjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplõ gyógyszer esetén 20 000 Ft,”

(2) Az R. e rendelet 2–4. számú mellékletével egészül ki,
ezzel egyidejûleg az R. jelenlegi 2–4. számú mellékletének számozása 5–7. számú mellékletre változik.

16. §
Az. R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 5. számú melléklete 1.2. pontja c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[1.2. Az NTKÁ számítása során]
„c) nem képezi NTKÁ számítás alapját az a gyógyszer,
amely nyilvántartásból való törlés alatt áll, kivéve a névváltozás miatti nyilvántartásból való törlést,”
17. §
(1) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 6/a. számú melléklete 2.11. pontjának c)–e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2.11. Kért támogatási kategória:]
„c) átlagon felüli támogatás;
d) átlagos támogatás;
e) átlag alatti támogatás;”
(2) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 6/b. számú mellékletének II. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„II. A Gyftv. 29. §-ának (4) bekezdése szerinti bejelentés indoka:
A megfelelõ rész jelölendõ!
– már támogatott hatóanyagú gyógyszer kiadhatóságának változása
– már támogatott hatóanyagú gyógyszer névváltozása
– már támogatott hatóanyagú gyógyszer nyilvántartási számának változása
– már támogatott hatóanyagú gyógyszer nyilvántartásból való törlése
– már támogatott hatóanyagú gyógyszer árcsökkentése
– támogatás megszüntetése [Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pont]
– már támogatott készítmény Bizottság általi
centrális törzskönyvezésének bejelentése
– a gyógyszernyilvántartásba bejegyzett jogosult személyében változás
”
18. §
(1) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 7/a. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Tápszer megnevezése, kiszerelése az OÉTI-hez történt bejelentés szerint:
1.1. Tápszer márkaneve:
1.2. Tápszer kiadhatósága:”
(2) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 7/a. számú mellékletének 2.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2. Tápszer kiszerelési forma:
2.2.1. Tápszer hígítása (por tápszerek esetén, 100 ml
standard oldat készítéséhez szükséges tápszer mennyisége):
2.2.2. 1 ml standard oldat energiatartalma vagy 1 g tápszerpor fehérje egyenértékûsége (PKU tápszerek esetén):”

2006/165. szám

(3) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 7/a. számú mellékletének 2.12. pontjának
c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2.12. Kért támogatási kategória:]
„c) átlagon felüli támogatás;
d) átlagos támogatás;
e) átlag alatti támogatás;”
(4) Az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 7/b. számú mellékletének II. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„II. A Gyftv 29. §-ának (4) bekezdése szerinti bejelentés indoka:
A megfelelõ rész jelölendõ!
– már támogatott tápszer kiadhatóságának változása
– már támogatott tápszer névváltozása
– már támogatott tápszer törlése
– már támogatott tápszer árcsökkentése
– támogatás megszüntetése [Gyftv. 29. § (4) bekezdés b) pont]
”

19. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel a hatálybalépését követõen indult eljárásokban
kell alkalmazni.
(3) A folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell e rendelet 2. §-ával megállapított R. 4. §-át, 4. §-ával megállapított R. 6. §-át, 10. §-ával megállapított R. 14. § l) pontját,
15. §-ával megállapított 1–4. számú mellékleteit.
(4) E rendelet 7. §-ával megállapított R. 10. §-a szerinti
fix csoport képzés hivatalból történõ megállapításának az
OEP elsõ alkalommal 2007. január 31-ig tesz eleget.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. §
(1) bekezdésében a „törzskönyvezett,” szövegrész,
8. §-ának (5) bekezdésében a „generikus” szövegrész,
13. §-ának (1) és (3) bekezdése, 14. §-ának e) és h)–k)
pontja, 16–18. §-a, 23. §-a hatályát veszti.
(6) Az e rendelet 14. §-ával megállapított R. 22. §
(3) bekezdése 2007. március 31. napján hatályát veszti.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 2. §-ának ua) pontjában, az R. e rendelet
15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 6/a. számú mellékletének 2.13., 2.14., 2.15., és 2.16. pontjában a „törzskönyvezett” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalra
engedélyezett” szövegrész,
b) az R. 21. §-ának (6) bekezdésében az „az OEP fõigazgatója” szövegrész helyébe a „a másodfokon eljáró
szerv” szövegrész,
c) az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 5. számú mellékletének 1.1. pontjában a „a törzs-
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könyvezõ hatóság (OGYI/EMA)” szövegrész helyébe az
„a forgalomba hozatalt engedélyezõ hatóság (OGYI) Bizottság)” szövegrész,
d) az R. e rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével átszámozott 6/a. számú mellékletének 2.17. pontjában a „törzskönyvezõ” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalra
engedélyezõ” szövegrész
lép.
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(8) Ez a rendelet a Tanácsnak az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történõ felvételüket
szabályozó
intézkedések
átláthatóságáról
szóló
89/105/EGK irányelvének (1988. december 21.) való
megfelelést szolgálja.
Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi minisztériumi államtitkár
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1. számú melléklet az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
[1. számú melléklet a 32/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelethez]

Négy-, illetve ötjegyĦ ATC csoportokban elérhetĘ maximális támogatási mértékek és indikációhoz kötött támogatások
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

A03EA

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

X

X

X

X

X

25%

55%

85%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

X
X
X
X
X
X

X
X
X

KÜLÖNKERET

X
X
X
X
X
X
X

X
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A02BA
A02BB
A02BC
A02BX
A02D
A02DA
A03A
A03AA
A03AB
A03AD
A03AX
A03B
A03BA
A03C
A03CA
A03CB
A03E

FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
fogszuvasodást megelĘzĘ szerek
antiinfectív szerek a száj lokális kezelésére
egyéb szerek a száj lokális kezelésére
ANTACIDOK
magnézium-vegyületek
alumínium-, kalcium- és magnézium-vegyületek kombinációi és komplexei
egyéb antacid-kombinációk
PEPTIKUS FEKÉLY ÉS GASZTROOESOPHAGIALIS REFLUX
BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI
H2-receptor blokkolók
prostaglandinok
proton pumpa inhibitorok
a peptikus fekély kezelésének egyéb gyógyszerei
Felfúvódás elleni szerek
felfúvódás elleni szerek
BÉLMĥKÖDÉS FUNKCIONÁLIS ZAVARAIRA HATÓ SZEREK
synthetikus anticholinerg szerek, észterek tertiaer amino-csoporttal
synthetikus anticholinerg szerek, quaterner ammónium vegyületek
papaverin és származékai
egyéb syntheticus anticholinerg szerek
BELLADONNA ÉS SZÁRMAZÉKAI, ÖNMAGUKBAN
belladonna alkaloidok, tertiaer aminok
GÖRCSOLDÓK ÉS PSYCHOLEPTICUMOK KOMBINÁCIÓI
syntheticus anticholinerg szerek és psycholeptícumok kombinációi
belladonna és származékai psycholepticumokkal kombinálva
GÖRCSOLDÓK ÉS ANTICHOLINERG SZEREK KOMBINÁCIÓI EGYÉB
GYÓGYSZEREKKEL
görcsoldók, psycholepticumok és fájdalomcsillapítók kombinációi

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

0%
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A01A
A01AA
A01AB
A01AD
A02A
A02AA
A02AD
A02AX
A02B

ATC MEGNEVEZÉS
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

A05CX
A06A
A06AB
A06AD
A06AG
A06AX
A07A
A07AA
A07AB
A07AX
A07B
A07BA
A07BB
A07BC
A07C
A07CA
A07D
A07DA

PROPULSIV SZEREK
propulsiv szerek
HÁNYÁSCSILLAPÍTÓK ÉS ÉMELYGÉS ELLENI SZEREK
serotonin (5HT-3) antagonisták
EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
epesav-készítmények
az epeutak terápiás készítményei
az epebetegségek egyéb terápiás készítményei
MÁJVÉDėK, ZSÍROSODÁSGÁTLÓK
májvédĘk
EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI ÉS ZSÍROSODÁSGÁTLÓK
KOMBINÁCIÓI
epebetegségek gyógyszerei és zsírosodásgátlók kombinációi
HASHAJTÓK
kontakt hashajtók
ozmotikus hashajtók
beöntések
egyéb hashajtók
BÉLFERTėTLENÍTėK
antibiotikumok
szulfonamidok
egyéb bélfertĘtlenítĘk
BÉLBEN HATÓ ADSZORBENSEK
szén-készítmények
bismut-készítmények
egyéb bélben ható adszorbensek
ELEKTROLITOK SZÉNHIDRÁTOKKAL
orális folyadékpótló sókészítmények
BÉLMOTILITÁST CSÖKKENTė SZEREK
bélmotilitást csökkentĘ szerek

0%

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

X

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

X

X

X

KÜLÖNKERET

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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A03F
A03FA
A04A
A04AA
A05A
A05AA
A05AB
A05AX
A05B
A05BA
A05C

ATC MEGNEVEZÉS

X
X

X

X
X

X
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

X
X

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
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BÉLRE HATÓ GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
corticosteroidok helyi használatra
aminosalicylsav és hasonló készítmények
FOGYASZTÓSZEREK A DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL
központi hatású fogyasztószerek
perifériásán ható fogyasztószerek
DIGESTIVUMOK BELEÉRTVE AZ ENZIMEKET
enzimkészítmények
savkészítmények
enzim- és savkészítmények, kombinációk
INSULINOK ÉS INSULIN ANALÓGOK
gyors hatású insulinok
intermedier hatástartamú insulinok
intermedier és gyorshatású insulinok keverékei
hosszú hatástartamú insulinok
ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK
biguanidok
sulfonamidok, karbamid-származékok
orális vércukorszint csökkentĘ kombinációk
alfa-glycosidase inhibitorok
thiazolidin-dionok
egyéb orális vércukorszint csökkentĘk
MULTIVITAMIN, KOMBINÁCIÓK
multivitaminok és ásványi anyagok kombinációi
multivitamin, egyéb kombinációk
MULTIVITAMINOK ÖNMAGUKBAN
multivitaminok önmagukban
A- ÉS D-VITAMIN, BELEÉRTVE A KETTė KOMBINÁCIÓJÁT
A-vitamin önmagában
D-vitamin és analógjai
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

A11D

Bl-VITAMIN ÖNMAGÁBAN ÉS KOMBINÁCIÓI B6- ÉS B12VITAMINNAL
Bl-vitamin önmagában
Bl-vitamin kombinációi B6- és/vagy B12-vitaminnal
VITAMIN-B KOMPLE X BELEÉRTVE A KOMBINÁCIÓKAT
B-vitamin-komplex önmagában
ASZKORBINSAV C-VITAMIN ÉS KOMBINÁCIÓI
aszkorbinsav C-vitamin önmagában
EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK ÖNMAGUKBAN
egyéb vitaminkészítmények önmagukban
EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK, KOMBINÁCIÓK
vitaminok kombinációi
vitaminok és ásványi sók kombinációi
vitaminok, egyéb kombinációk
KÁLCIUM
kálcium
kálcium kombinációi más gyógyszerekkel
KÁLIUM
kálium
EGYÉB ÁSVÁNYI ANYAGOK
magnézium
fluorid
TONIZÁLÓ SZEREK
ANABOLIKUS SZTEROIDOK
androstan származék
oestron-származékok
TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE EGYÉB GYÓGYSZEREI
enzimek
tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei

0%

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X

X

X
X
X

MAGYAR KÖZLÖNY

A11DA
A11DB
A11E
A11EA
A11G
A11GA
A11H
A11HA
A11J
A11JA
A11JB
A11JC
A12A
A12AA
A12AX
A12B
A12BA
A12C
A12CC
A12CD
A13A
A14A
A14AA
A14AB
A16A
A16AB
A16AX

ATC MEGNEVEZÉS

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

14149

14150

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

X

X
X

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

2006/165. szám

TROMBÓZIS ELLENES SZEREK
K-vitamin antagonisták
heparin csoport
thrombocyta aggregatiót gátlók, kivéve heparin
enzimek
egyéb anticoagulánsok
ANTIFIBRINOLYTICUMOK
aminosavak
proteinase inhibitorok
K-VITAMIN ÉS EGYÉB VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ SZEREK
K-vitamin
fibriogén
lokális haemostaticumok
véralvadási faktorok
egyéb systemás haemostaticumok
VASKÉSZÍTMÉNYEK
kétértékĦ vas, orális készítmények
háromértékĦ vas, orális készítmények
háromértékĦ vas, parenterális készítmények
vas és folsav kombinációi
vas, egyéb kombinációk
B12-VITAMIN ÉS FOLSAV
B12-vitamin (cyanocobalamin és származékai)
folsav és származékai
EGYÉB VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
egyéb vérszegénység elleni készítmények
VÉR ÉS VÉRREL KAPCSOLATOS KÉSZÍTMÉNYEK
vérpótlók és plazmafehérje frakciók
iv. OLDATOK
parenterális táplálásra szolgáló oldatok
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NORMATÍV
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elektrolit-egyensúlyt befolyásoló oldatok
ozmotikus diurézist okozó szerek
sóoldatok
PERITONEÁLIS DIALÍZIS SZEREI
izotóniás oldatok
hypertoniás oldatok
iv. OLDATOK TARTOZÉKAI
elektrolit oldatok
aminosavak
vitaminok
aminósavak
EGYÉB HEMATOLÓGIAI SZEREK
enzimek
SZÍVGLYCOSIDOK
digitális glycosidok
ANTIARRHYTHMIÁS SZEREK, I. ÉS III. CSOPORT
antiarrhythmiás szerek, I.a csoport
antiarrhythmiás szerek, I.b csoport
antiarrhythmiás szerek, I.c csoport
antiarrhythmiás szerek, III. csoport
CARDIALIS STIMULÁNSOK, KIVÉVE: SZÍVGLYCOSIDOK
adrenerg és dopaminerg szerek
phosphodiesterase gátlók
egyéb cardialis stimulánsok
SZÍVBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT ÉRTÁGÍTÓK
szerves nitrátok
szívbetegségekben alkalmazott egyéb értágítók
EGYÉB SZÍVGYÓGYSZEREK
prostaglandinok
egyéb szívszerek
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C03EA
C04A
C04AB
C04AC
C04AD

KÖZPONTI HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
methyldopa
imidazolin receptor agonisták
PERIPHERIÁS HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
alfa adrenoreceptor blokkolók
guanidin-származékok
ARTERIOLÁK SIMAIZOMZATÁRA KÖZVETLENÜL HATÓ SZEREK
hydrazino phthalazin-származékok
pyrimidin-származékok
egyéb antihipertenzív szerek
VÉRNYOMÁSCSÖKKENTė ÉS VIZELETHAJTÓ KOMBINÁCIÓK
rauwolfia alkaloidák és vizelethajtó kombinációk
MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK - THIAZIDOK
thiazidok önmagukban
MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK - THIAZIDOK
KIVÉTELÉVEL
szulfonamidok önmagukban
CSÚCSHATÁSÚ VIZELETHAJTÓK
szulfonamidok önmagukban
aryloxy-ecetsav származékok
KÁLIUM-VISSZATARTÓ VIZELETHAJTÓK
aldoszteron-antagonisták
VIZELETHAJTÓK ÉS KÁLIUM-VISSZATARTÓ SZEREK
KOMBINÁCIÓI
mérsékelt hatású vizelethajtók és kálium-visszatartó szerek kombinációi
PERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK
imidazolin-származékok
nikotinsav és származékai
purin-származékok
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

C08CA

ergot alkaloidok
egyéb perifériás értágítók
ARANYÉR ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
corticosteroidot tartalmazó készítmények
helyi érzéstelenítĘt tartalmazó készítmények
aranyér elleni egyéb lokális készítmények
VISSZÉR KEZELÉSE
heparinok és/vagy heparinoidok helyi használatra
szklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhoz
egyéb szklerotizáló szerek
CAPILLARIS-STABILIZÁLÓ SZEREK
bioflavonoidok
egyéb capillaris stabilizáló szerek
BÉTA-BLOKKOLÓK ÖNMAGUKBAN
nem szelektív béta-blokkolók önmagukban
szelektív béta-blokkolók önmagukban
alfa- és béta-blokkolók
BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS THIAZIDOK
béta-blokkoló szerek, szelektívek, és thiazidok
BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VIZELETHAJTÓK
nem szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók
szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók
BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VÉRNYOMÁSCSÖKKENTėK
béta-blokkoló szerek, szelektívek, és egyéb vérnyomáscsökkentĘk
SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK, FėKÉNT
ÉRHATÁSÚAK
dihydropiridin-származékok
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ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK ÖNMAGUKBAN
angiotenzin II antagonisták önmagukban
ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK KOMBINÁCIÓKBAN
angiotenzin II antagonisták és vizelethajtók
CHOLESTERIN- ÉS TRIGLYCERID-CSÖKKENTė SZEREK
Hmg CoA reductase gátlók
fibrátok
epesavkötĘk
nikotinsav és származékaik
cholesterin- és triglycerid-csökkentĘ szerek
Hmg CoA reductase gátlók, egyéb kombinációk
GOMBÁSODÁS ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
antibiotikumok
imidazol- és triazol-származékok
gombásodás elleni egyéb lokális készítmények
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C09C
C09CA
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C09DA
C10A
C10AA
C10AB
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C10BX
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C08DA
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C09BA
C09BB

SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK DIREKT
SZÍVHATÁSOKKAL
phenylalkylamin-származékok
benzothiazepin-származékok
NEM SZELEKTÍV KÁLCIUM-CSATORNA BLOKKOLÓK
phenylalkylamin-származékok
ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK
ÖNMAGUKBAN
angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók önmagukban
ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK,
KOMBINÁCIÓK
angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és vizelethajtók
angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és calcium csatorna blockolók
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D04AA
D04AB
D05A
D05AA
D05AX
D05B
D05BA
D05BB
D06A
D06AA
D06AX
D06B
D06BA
D06BB
D06BX

GOMBÁSODÁS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
gombásodás elleni szisztémás készítmények
BėRLÁGYÍTÓ- ÉS VÉDėANYAGOK
szilikon-készítmények
lágy paraffin- és zsírkészítmények
folyékony tapaszok
carbamid termékek
egyéb puhító és védĘ anyagok
HÁMOSÍTÓK
egyéb hámosítók
ENZIMEK
proteolitikus enzimek
VISZKETÉS ELLENI SZEREK, BELEÉRTVE: ANTIHISZTAMINOK,
ÉRZÉSTELENÍTėK STB.
antihisztaminok lokális használatra
érzéstelenítĘk lokális használatra
PSORIASIS ELLENI HELYI SZEREK
szilikon készítmények
egyéb helyi psoriasis elleni szerek
PSORIASIS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
psoralenek szisztémás használatra
retinoidok a psoriasis kezelésére
ANTIBIOTIKUMOK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
tetracyclin és származékai
egyéb antibiotikumok lokális használatra
KEMOTERÁPIÁS SZEREK HELYI HASZNÁLATRA
Szulfonamidok
vírusellenes szerek
egyéb kemoterapeutikumok

0%

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

X

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X

X

X

MAGYAR KÖZLÖNY

D01B
D01BA
D02A
D02AA
D02AC
D02AD
D02AE
D02AX
D03A
D03AX
D03B
D03BA
D04A

ATC MEGNEVEZÉS

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

14155

14156

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

2006/165. szám

CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
gyenge hatású corticosteroidok (I. csoport)
mérsékelten erĘs hatású corticosteroidok (II. csoport)
erĘs hatású corticosteroidok (III. csoport)
igen erĘs hatású corticosteroidok (IV. csoport)
CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK KOMBINÁCIÓ
gyenge corticosteroidok és antisepticumok kombinációi
mérsékelten erĘs hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációi
erĘs hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációi
CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTIBIOTIKUMOK KOMBINÁCIÓI
gyenge hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi
mérsékelten erĘs corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi
erĘs hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi
CORTICOSTEROIDOK EGYÉB KOMBINÁCIÓI
gyenge corticosteroidok egyéb kombinációi
mérsékelten erĘs hatású corticosteroidok egyéb kombinációi
erĘs hatású corticosteroidok egyéb kombinációi
ANTISEPTICUMOK ÉS FERTėTLENÍTėK
alumíniumtartalmú szerek
biguanidok és amidinek
jódtartalmú készítmények
quinolin-származékok
higanytartalmú készítmények
egyéb antisepticumok és fertĘtlenítĘk
ACNE-ELLENES KÉSZÍTMÉNYEK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
retinoidok az acne lokális kezelésére
peroxidok
antiinfectivumok az acne kezelésére
egyéb acne-ellenes készítmények lokális használatra
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G01AA
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ACNE-ELLENES SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
retinoidok az acne kezelésére
EGYÉB BėRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
gyógysamponok
szemölcs és tyúkszem elleni készítmények
egyéb bĘrgyógyászati készítmények
ANTIINFECTIVUMOK ÉS ANTISEPTICUMOK KIVÉVE A
CORTICOSTEROID-KOMBINÁCIÓKAT
antibiotikumok
imidazol-származékok
egyéb antiinfectivumok és antisepticumok
OXYTOCINOIDOK
ergot alkaloidok
prostaglandinok
LOKÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK
intravaginális fogamzásgátlók
EGYÉB NėGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
sympathomimeticumok a szülési fájástevékenység csökkentésére
prolactin-inhibitorok
vaginális gyulladáscsökkentĘ készítmények
egyéb nĘgyógyászati szerek
HORMONÁLIS SZISZTÉMÁS FOGAMZÁSGÁTLÓK
progestogének és oestrogének, fix kombinációk
progestogének és oestrogének, sequentialis készítmények
progestogének
ANDROGÉNEK
3-oxoandrosten (4) származékai
5-androstanon (3) származékai
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G03XA
G03XC
G03Y
G04A
G04AB
G04B
G04BC
G04BD
G04BE
G04BX

OESTROGÉNEK
természetes és félszintetikus oestrogének önmagukban
szintetikus oestrogének önmagukban
oestrogének kombinációi más gyógyszerrel
PROGESTOGÉNEK
pregnen (4) származékok
pregnadien származékok
oestron származékok
PROGESTOGÉNEK ÉS OESTROGÉNEK KOMBINÁCIÓI
progestogének és oestrogének, fix kombinációk
progestogének és oestrogének, sequentialis készítmények
GONADOTROPINOK ÉS EGYÉB OVULATIO-STIMULÁLÓK
gonadotropinok
szintetikus ovuláció-stimulálók
ANTIANDROGÉNEK
antiandrogén készítmények önmagukban
antiandrogének és oestrogének
EGYÉB NEMI HORMONOK ÉS A GENITALIS RENDSZER
MODULÁTORAI
antigonadotropinok
szelektív oestrogen receptor modulátorok
PROGESZTOGÉNEK
HÚGYÚTI FERTėTLENÍTė SZEREK
kinolin derivátumok
EGYÉB UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK, BELEÉRTVE: GÖRCSOLDÓK
húgyúti kĘoldók
urológiai görcsoldók
erectilis dysfunctio kezelésének készítményei
egyéb urológiai szerek

0%

MAGYAR KÖZLÖNY

G03C
G03CA
G03CB
G03CC
G03D
G03DA
G03DB
G03DC
G03F
G03FA
G03FB
G03G
G03GA
G03GB
G03H
G03HA
G03HB
G03X

ATC MEGNEVEZÉS

2006/165. szám

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

G04C

BENIGNUS PROSTATA HYPERETROPHIA KEZELÉSÉNEK
GYÓGYSZEREI
alfa-adrenoreceptor antagonisták
tesztoszteron-5-alfa reduktáz inhibitorok
benignus prostata-hypertrophia kezelésének egyéb gyógyszerei
HYPOPHYSIS ELÜLSė LEBENY HORMONOK ÉS ANALÓGJAIK
somatotropin és analógjai
Az elülsĘ hypophysis egyéb hormonjai és analógjaik
HYPOPHYSIS HÁTSÓ LEBENY HORMONOK
vasopressin és analógjai
oxytocin és származékai
HYPOTHALAMUS-HORMONOK
gonadotropin releasing hormonok
növekedési hormon release inhibitor hormon
antigonadotropin-releasing hormonok
SZISZTÉMÁS CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
mineralocorticoidok
glucocorticoidok
PAJZSMIRIGY-KÉSZÍTMÉNYEK
pajzsmirigy-hormonok
ANTITHYREOID KÉSZÍTMÉNYEK
thiouracilok
kéntartalmú imidazol-származékok
JÓD-TERÁPIA
jód-terápia
GLYCOGENOLYTICUS HORMONOK
glycogenolyticus hormonok
PARATHYREOID HORMONOK ÉS HOMOLÓGJAIK
teriparatide
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G04CX
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H01AX
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ANTI-PARATHYREOID HORMONOK
calcitonin-készítmények
egyéb készítmények
TETRACYCLINEK
tetracyclinek
AMPHENICOLOK
amphenicolok
BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK, PENICILLINEK
széles spektrumú penicillinek
béta-laktamáz érzékeny penicillinek
béta-laktamáz rezisztens penicillinek
penicillinek kombinációi, beleértve a béta-laktamáz gátlókat
EGYÉB BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK
cephalosporinok
elsĘ generációs cephalosporinok
carbapenemek
SZULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM
MAKROLIDOK ÉS LINKOSAMIDOK
makrolidok
linkosamidok
AMINOGLYCOSIDOK
streptomycinek
egyéb aminoglycosidok
QUINOLONOK
fluoroquinolonok
egyéb quinolok
EGYÉB ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK
glycopeptid antibiotikumok
polymyxinek
antibakteriális steroidok

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

0%

MAGYAR KÖZLÖNY

H05B
H05BA
H05BX
J01A
J01AA
J01B
J01BA
J01C
J01CA
J01CE
J01CF
J01CR
J01D
J01DA
J01DB
J01DH
J01E
J01F
J01FA
J01FF
J01G
J01GA
J01GB
J01M
J01MA
J01MB
J01X
J01XA
J01XB
J01XC

ATC MEGNEVEZÉS

2006/165. szám

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

imidazol származékok
egyéb antibakteriális szerek
SZISZTÉMÁS GOMBAELLENES SZEREK
antibiotikumok
imidazol-származékok
triazol származékok
egyéb szisztémás antimycoticumok
ANTITUBERKULOTIKUMOK
antibiotikumok
hydrazidok
egyéb antituberkulotikumok
antituberkulotikumok kombinációi
KÖZVETLENÜL A VÍRUSRA HATÓ SZEREK
nucleosidok és nucleotidok, a reverz transzkriptáz gátlók kivételével
foszfonsav származékok
protease inhibitorok
nucleosid reverse transciptase gátlók
non-nucleosid reverse transciptase gátlók
neuraminidase inhibitorok
egyéb vírusellenes készítmények
IMMUNGLOBULINOK
immun szérumok
specifikus immunglobulinok
immunglobulinok
BAKTERIÁLIS VAKCINA
haemophillus influenzae B vakcinák
meningococcus vakcinák
pneumococcus vakcinák
tetanusz vakcinák
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typhoid vakcinák
egyéb bakteriális vakcinák
VIRÁLIS VAKCINÁK
encephalitis vakcinák
influenza vakcinák
hepatitis vakcinák
morbilli vakcinák
poliomyelitis vaccinák
varicella vaccinák
bakteriális és virális vaccinák kombinációi
ALKYLEZO SZEREK
mustárnitrogén-analógok
nitrosoureák
egyéb alkilezĘ szerek
ANTIMETABOLITOK
folsav analógok
purin analógok
pyrimidin analógok
NÖVÉNYI ALKALOIDOK ÉS EGYÉB TERMÉSZETES
vinca alkaloidok és analógjaik
podophyllotoxin-származékok
taxánok
CYTOTOXICUS ANTIBIOTIKUMOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
anthracylinek és rokon vegyületek
egyéb cytotoxicus antibiotikumok
EGYÉB DAGANATELLENES SZEREK
platina-vegyületek
methyl hydrazinok
monoclonalis antitestek

0%

MAGYAR KÖZLÖNY

J07AP
J07AX
J07B
J07BA
J07BB
J07BC
J07BD
J07BF
J07BK
J07CA
L01A
L01AA
L01AD
L01AX
L01B
L01BA
L01BB
L01BC
L01C
L01CA
L01CB
L01CD
L01D
L01DB
L01DC
L01X
L01XA
L01XB
L01XC

ATC MEGNEVEZÉS
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

M01AA
M01AB
M01AC
M01AE
M01AG
M01AH
M01AX

photodinamias terápiában használt szerek
egyéb cytostaticumok
HORMONOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
progestogenek
gonadotropin releasing hormon analógok
HORMONANTAGONISTÁK ÉS ROKON SZEREK
antioestrogenek
antiandrogenek
enzim-inhibitorok
CYTOKINEK ÉS IMMUNMODULÁTOROK
colonia stimuláló faktorok
interferonok
interleukinok
egyéb cytokinek és immunmodulátorok
IMMUNSUPPRESSIV SZEREK
szelektív immunsuppressiv szerek
egyéb immunsuppressiv anyagok
NEM STEROID GYULLADÁSGÁTLÓK ÉS RHEUMAELLENES
KÉSZÍTMÉNYEK
butylpyrazolidinek
ecetsav- és rokon vegyületek
oxicamok
propionsav-származékok
fenamatok
coxibok
egyéb nem steroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények
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L01XD
L01XX
L02A
L02AB
L02AE
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L03AX
L04A
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
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M01B
M01BA

M02AA
M02AC
M02AX
M03A
M03AC
M03AX
M03B
M03BA
M03BB
M03BX
M03C
M03CA
M04A
M04AA
M04AC
M05B
M05BA
M05BB
M05BX
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KOMBINÁLT GYULLADÁSGÁTLÓ/RHEUMAELLENES
KÉSZÍTMÉNYEK
corticosteroidokkal kombinált gyulladásgátló/rheumaellenes készítmények
SPECIFIKUS RHEUMAELLENES SZEREK
aranykészítmények
penicillamin és hasonló vegyületek
ÍZÜLETI ÉS IZOMFÁJDALMAK KEZELÉSÉNEK LOKÁLIS
KÉSZÍTMÉNYEI
nem steroid gyulladásgátlók, lokális készítmények
salicyl-sav-származékot tartalmazó készítmények
egyéb lokális készítmények az ízületi és izomfájdalmakra
PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOM-RELAXÁNSOK
egyéb quateraaer ammónium-vegyületek
EGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK
KÖZPONTI TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK
carbamin-sav észterek
oxazol-, thiazin- és triazin-származékok
egyéb központi támadáspontú szerek
IZOMRELAXÁNSOK, KÖZVETLEN HATÁSÚ SZEREK
dantorlen és származékai
KÖSZVÉNYELLENES KÉSZÍTMÉNYEK
húgysavképzĘdést gátló készítmények
a húgysav-metabolizmusra nem ható készítmények
MINERALISATIÓRA HATÓ SZEREK
bisphosphonatok
bisphosphonát kombináció
mineralizációra ható egyéb gyógyszerek
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M01CB
M01CC
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

A VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER BETEGSÉGEINEK EGYÉB
enzimek
a váz- és izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszerei
ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTėK
halogénezett szénhidrogének
barbiturátok önmagukban
opioid érzéstelenítĘk
egyéb általános érzéstelenítĘk
HELYI ÉRZÉSTELENÍTėK
amino-benzoesav észterek
amidok
egyéb helyi érzéstelenítĘk
OPIOIDOK
természetes opium-alkaloidok
phenylpiperidin-származékok
diphenylpropylamin-származékok
oripavin származékok
morphinan-származékok
opioidok és görcsoldók kombinációi
egyéb opioidok
EGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK ÉS LÁZCSÖKKENTėK
salicylsav és származékai
pyrazolonok
anilidek
MIGRÉNELLENES SZEREK
ergot alkaloidok
szelektív 5HT1-receptor agonisták
egyéb migrénellenes készítmények
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M09A
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ANTIEPILEPTICUMOK
barbiturátok és származékaik
hydantoin-származékok
succinimid-származékok
benzodiazepin-származékok
carboxamid-származékok
zsírsav-származékok
egyéb antiepilepticumok
ANTICHOLINERG SZEREK
tertiaer aminok
DOPAMINERG SZEREK
dopa és dopa-származékok
adamantan-származékok
dopamin agonisták
MAO-B bénítók
egyéb dopaminerg szerek
ANTIPSYCHOTICUMOK
alifás oldalláncot tartalmazó phenothiazinok
piperazin szerkezetĦ phenothiazinok
piperidin szerkezetĦ phenothiazinok
butyrophenon-származékok
indol-származékok
thioxanthen-származékok
diazepinek és oxazepinek
benzamidok
lítium
egyéb antipsychoticumok
ANXIOLYTICUMOK
benzodiazepin-származékok
diphenylmethan-származékok
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N03A
N03AA
N03AB
N03AD
N03AE
N03AF
N03AG
N03AX
N04A
N04AA
N04B
N04BA
N04BB
N04BC
N04BD
N04BX
N05A
N05AA
N05AB
N05AC
N05AD
N05AE
N05AF
N05AH
N05AL
N05AN
N05AX
N05B
N05BA
N05BB
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

carbamidok
azaspirodecanedion-származékok
egyéb anxiolyticumok
ALTATÓK ÉS NYUGTATÓK
barbiturátok önmagukban
barbiturátok, kombináció
benzodiazepin-származékok
piperidindion-származékok
benzodiazepinekhez hasonló gyógyszerek
egyéb altatók és nyugtatók
ANTIDEPRESSZÁNSOK
nem szelektív monoamin-reuptake gátlók
szelektív szerotonin-reuptake gátlók
MAO-A bénítók
egyéb antidepresszánsok
PSYCHOSTIMULÁNSOK ÉS NOOTROPICUMOK
centrálisán ható sympathomimeticumok
egyéb psychostimulánsok és nootropicumok
DEMENTIA ELLENES SZEREK
anticholinesterasok
egyéb anti-demencia gyógyszerek
PARASYMPATHOMIMETICUMOK
cholinesterase-bénítók
egyéb parasympathomimeticumok
SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKBEN HASZNÁLT SZEREK
dohányzásellenes szerek
gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére
opioid-fuggĘségben használt gyógyszerek
SZÉDÜLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
szédülés elleni készítmények
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N05BC
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ATC

N07X
N07XX
P01A

P03AB
P03AC
P03AX
R01A

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

X

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

2006/165. szám

R01AA
R01AB
R01AC
R01AD
R01AX
R01B
R01BA
R02A
R02AA
R02AB
R02AD

EGYÉB IDEGRENDSZERRE HATÓ SZEREK
egyéb idegrendszerre ható gyógyszerek
AMOEBIASIS ÉS EGYÉB PROTOZOON OKOZTA BETEGSÉGEK
GYÓGYSZEREI
nitroimidazol-származékok
MALÁRIAELLENES SZEREK
aminoquinolonok
diaminopyrimidinek
NEMATODÁK ELLENI SZEREK
benzimidazol származékok
imidazothiazol származékok
EKTOPARAZITA-ELLENES SZEREK, BELEÉRTVE: RÜHELLENES
SZEREK
klórtartalmú készítmények
pyretrinek beleértve a szintetikus szereket is
egyéb ektoparazita-ellenes szerek, beleértve: rühellenes szerek
LOKÁLIS ORR-OEDEMA-CSÖKKENTėK ÉS EGYÉB NASALIS
KÉSZÍTMÉNYEK
sympathomimeticumok önmagukban
sympathomimeticumok, kombinációk, kivéve corticosteroidokat
antiallergikumok, kivéve corticosteroidokat
corticosteroidok
egyéb nasalis készítmények
SZISZTÉMÁS ORR-OEDEMA-CSÖKKENTėK
sympathomimeticumok
GÉGÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK
antisepticumok
antibiotikumok
helyi érzéstelenítĘk

0%
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P01AB
P01B
P01BA
P01BD
P02C
P02CA
P02CE
P03A
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2006/165. szám

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

ADRENERGEK, INHALÁLÓ SZEREK
szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták
adrenergek és más asthmaelleni szerek
EGYÉB ASTHMA-ELLENES SZEREK, INHALÁLÓ SZEREK
glucocorticoidok
anticholinerg szerek
antiallergikumok, kivéve a corticosteroidokat
SZISZTÉMÁS ADRENERG SZEREK
alfa és béta adrenoreceptor agonisták
szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták
EGYÉB SZISZTÉMÁS ANTIASTHMATICUMOK
xanthinok
leucotrien receptor antagonisták
Egyéb szisztémás gyógyszerek obstruktív légúti betegségekre
KÖPTETėK, KIVÉVE A KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ KOMBINÁCIÓKAT
köptetĘk
nyákoldók
KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, KIVÉVE A KÖPTETė KOMBINÁCIÓKAT
ópium alkaloidok és származékaik
egyéb köhögéscsillapítók
KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK ÉS KÖPTETėK KOMBINÁCIÓI
ópium-származékok és köptetĘk
SZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK
aminoalkyl éterek
substituált alkylaminok
substituált ethylendiaminok
henothiazin-származékok
piperazin-származékok
egyéb szisztémás antihisztaminok

0%

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

X
X

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

X

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

KÜLÖNKERET

X
X
X

X
X

X

X
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R03A
R03AC
R03AK
R03B
R03BA
R03BB
R03BC
R03C
R03CA
R03CC
R03D
R03DA
R03DC
R03DX
R05C
R05CA
R05CB
R05D
R05DA
R05DB
R05F
R05FA
R06A
R06AA
R06AB
R06AC
R06AD
R06AE
R06AX
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

ATC MEGNEVEZÉS

S01CA
S01CC
S01E
S01EA
S01EB
S01EC
S01ED
S01EE
S01EX
S01F
S01FA
S01G
S01GA
S01GX
S01H
S01HA

corticosteroidok és fertĘzésellenes szerek kombinációi
gyulladásgátló és fertĘzésellenes szerek kombinációban
GLAUCOMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS PUPILLASZĥKÍTėK
sympethomimeticumok
parasympathomimeticumok
carboanhydrase inhibitorok
béta-receptor blokkolók
prosztaglandin analógok
a glaucoma kezelésének egyéb gyógyszerei
PUPILLATÁGÍTÓK ÉS CYCLOPLEG SZEREK
anticholinerg szerek
LOKÁLIS OEDEMA-CSÖKKENTėK ÉS ANTIALLERGIKUMOK
lokális oedema-csökkentĘként használt sympathomimeticumok
egyéb antiallergikumok
HELYI ÉRZÉSTELENÍTėK
helyi érzéstelenítĘk

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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EGYÉB, LÉGZėRENDSZERRE HATÓ KÉSZÍTMÉNYEK
tüdĘ surfactantok
légzést stimulálok
FERTėZÉSELLENES SZEREK
antibiotikumok
szulfonamidok
vírusellenes szerek
egyéb antiinfect szerek
GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
corticosteroidok önmagukban
nem steroid gyulladásgátló szerek
GYULLADÁSGÁTLÓ ÉS FERTėZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI

25%
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R07A
R07AA
R07AB
S01A
S01AA
S01AB
S01AD
S01AX
S01B
S01BA
S01BC
S01C

0%

2006/165. szám

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

S02CA
S02D
S02DA
S03A
S03AA
V01A
V01AA
V03A
V03AB
V03AC
V03AE
V03AF
V03AK
V03AN
V03AX
V04A
V04AX
V04C
V04CG
V04CJ
V04CX

DIAGNOSZTIKUMOK
színezĘanyagok
SEBÉSZETI SEGÉDANYAGOK
viszkoelasztikus anyagok
egyéb sebészeti segédanyagok
EGYÉB SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
egyéb szemészeti készítmények
CORTICOSTEROIDOK ÉS FERTėZÉSELLENES SZEREK
KOMBINÁCIÓI
corticosteroidok és fertĘzésellenes szerek kombinációi
EGYÉB FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
fájdalomcsillapítók és érzéstelenítĘk
FERTėZÉSELLENES SZEREK
fertĘzésellenes szerek
ALLERGÉNEK
allergén extraktumok, kivonatok
MINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
antidotumok
vassal kelátot képzĘ szerek
hyperkalaemia gyógyszerei
detoxikáló szerek cytostatikus kezeléskor
szöveti ragasztóanyagok
gyógyászatban alkalmazott gázok
egyéb terápiás készítmények
DIAGNOSZTIKUMOK
egyéb diagnosztikumok
EGYÉB DIAGNOSZTIKAI SZEREK
gyomorszekréció vizsgálatához használt szerek
Thyreoidea funkciós tesztek
egyéb diagnosztikumok

0%

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

EMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁCIÓHOZ
KÖTÖTT

KÜLÖNKERET

X
X
X
X
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S01J
S01JA
S01K
S01KA
S01KX
S01X
S01XA
S02C

ATC MEGNEVEZÉS

X

X
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X
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X

X
X
X
X
X
X

X
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X
X

X

X
X
X
X

X
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TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC

ÖSSZES EGYÉB NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
oldószerek hígító oldatok beleértve az öblítĘ oldatokat
technikai fertĘtlenítĘk
RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, JÓDOZOTTAK
vízoldékony, nefrotrop, magas ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok
vízoldékony, nefrotrop, alacsony ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok
vízoldékony, hepatotrop röntgenkontrasztanyagok
nem vízoldékony röntgenkontrasztanyagok
RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, NEM JÓDOZOTTAK
bárium-szulfát-tartalmú röntgenkontrasztanyagok
MÁGNESES KONTRASZTANYAGOK
paramágneses röntgenkontrasztanyagok
szuper paramágneses kontrasztanyagok
ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOK
ultrahang-kontrasztanyagok
egyéb kálium-visszatartó szerek
Szulfonamidok és trimethoprim kombinációi, beleértve a származékokat

0%

25%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

55%

85%

ÁTLAGOS

ÁTLAGON
FELÜLI

X
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KIEMELT
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KÖTÖTT
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X
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X
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X
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V07A
V07AB
V07AY
V08A
V08AA
V08AB
V08AC
V08AD
V08B
V08BA
V08C
V08CA
V08CB
V08D
V08DA
C03DB
J01DH

ATC MEGNEVEZÉS
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2. számú melléklet az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
[2. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez]
A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok,
indikációs területek és a felírásra jogosultak köre
Kiemelt, indikációhoz kötött támogatással rendelheti:
1. Inzulinkezelésben részesülõ cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12, O24) részére a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
2. a) Olyan dokumentáltan vak, illetve csökkentlátó (külön-külön mindkét szemén 0,3 vagy az alatti a korrigált vísus)
cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12, O24), illetve olyan felsõ végtagjára mozgáskorlátozott cukorbeteg részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre (BNO: E10, E11, E12, O24) a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
2. b) A 18 éven aluli cukorbeteg gyermek, valamint az olyan intenzív inzulinkezelésben részesülõ cukorbeteg
(BNO: E10, E11, E12, O24) részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre a diabetológiai
szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos
az alábbi gyógyszereket*:
3. a) Cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12, O24) részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre, és akinél a postprandiális túlzott vércukorszint-emelkedés dokumentáltan más módon nem szabályozható a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi
gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. b) Humán elõkevert inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12) részére, akinél a posztprandiális
vércukorszint meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan ismétlõdõ hypoglikémiás állapotai jelentkeznek
vagy a korábban alkalmazott inzulinkezelés jelentõs testsúlynövekedést eredményezett; továbbá rossz anyagcseréjû
(HbA1c>9%) kombinált orális antidiabetikus kezelés alatt álló cukorbeteg részére, akinél a posztprandiális vércukorszint meghaladja a 10,0 mmol/l értéket a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat
keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. c) Azon intenzív inzulinkezelésben részesülõ, bázis-bólus inzulinként NPH inzulint használó cukorbeteg
(BNO: E10, E11, E12) részére, aki naponta többször alkalmaz NPH inzulint, és akinél gyakori, fõleg éjszakai órákban jelentkezõ, tüneteket okozó hypoglikemia alakul ki, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. Myasthenia gravisban (BNO: G70) szenvedõ beteg részére a neurológus vagy gyermek neurológus szakorvos vagy
javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
5. Dokumentáltan szükséges esetben (BNO: A35) a kezelõorvos az alábbi gyógyszereket*:
6. a) Házi oxigénellátásban részesülõ beteg (BNO: J95–J99) részére – dokumentáltan szükséges esetben, a beteg
részére történõ betanítással és átadással – a tüdõgyógyász vagy kardiológus szakorvos javaslata alapján a háziorvos, házi
gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
6. b) Azon tartós házi oxigénellátásban részesülõ beteg (BNO: J95–J99) részére, akinek életvitelében dokumentáltan
jelentõs javulást eredményez az oxigéngázhoz képest – a beteg részére történõ betanítással és átadással – a regionális
szakfõorvos engedélyével a tüdõgyógyász szakfõorvos javaslatára – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a
háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
7. a) Transzplantált beteg részére (BNO: Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.4; Z94.8) az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a beavatkozást végzõ intézmény szakorvosa, az adott terület szakorvosa vagy javaslatuk
alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
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7. b) A CMV betegség megelõzésére olyan transzplantált (BNO: Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.4; Z94.8) CMV-negatív
betegek részére, akik solid-szerv transzplantátumot kaptak CMV-pozitív donortól a transzplantációt végzõ intézmény
szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított száz napig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. a) Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépõ súlyos lázas neutropénia
esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia (BNO: R72) kockázata a 20%-ot meghaladja, vagy csontvelõ-átültetésben részesülõ betegek részére, akik hosszan tartó, súlyos neutropeniának lehetnek kitéve, vagy perifériás õssejt gyûjtés esetén a kijelölt intézmény klinikai onkológus, sugárterápiás vagy haematológus szakorvosa és a transplantációs
központok haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. b) 1. Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapításában (BNO: C00–C97, R52.0) WHO szerint I. fájdalomcsillapító lépcsõbe tartozó szerként az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a kezelõorvos,
háziorvos vagy a házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. b) 2. Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapításában (BNO: C00–C97; R52.0; R52.2) WHO szerint
II. fájdalomcsillapító lépcsõbe tartozó szerként az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a kezelõorvos, háziorvos vagy a házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. b) 3. Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapításában (BNO: C00–C97; R52.0; R52.1) WHO szerint
III. fájdalomcsillapító lépcsõbe tartozó szerként az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a
kezelõorvos, háziorvos vagy a házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. c) Rosszindulatú daganatos betegségekben (BNO: C00–C97), az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a klinikai onkológus, sugárterápiás, haematológus, gasztroenterológus, endokrinológus vagy urológus
szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. d) 1. Malignus tumor következtében fellépõ osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok (BNO: C79.5), myeloma
multiplex (BNO: C90.0) ossealis manifestatiói, valamint tumoros hypercalcaemia kezelésére a fekvõbeteg-gyógyintézeti háttérrel rendelkezõ klinikai onkológiai, sugárterápiás, tüdõgyógyászati vagy haematológiai szakambulanciák szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. d) 2. Malignus tumor következtében fellépõ csontmetasztázisok (BNO: C79.5), myeloma multiplex (BNO: C90.0)
ossealis manifestatiói, valamint tumoros hypercalcaemia (BNO: C79.5) kezelésére a fekvõbeteg-gyógyintézeti háttérrel
rendelkezõ klinikai onkológiai, sugárterápiás, haematológiai, tüdõgyógyászati vagy urológiai szakambulancia szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. e) Szövettanilag igazolt emlõrák (BNO: C50.9) csontáttétek (BNO: C79.5), valamint hypercalcaemia
(BNO: C79.5) kezelésére a fekvõbeteg-gyógyintézeti háttérrel rendelkezõ klinikai onkológiai vagy sugárterápiás szakambulancia szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. f) A 8. d) 1., 8. d) 2. és 8. e) pont alatti infúziós kezelések hatásának fenntartására vagy önálló terápiaként – ha a betegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is – a fekvõbeteg-gyógyintézeti háttérrel rendelkezõ klinikai onkológiai, sugárterápiás, tüdõgyógyászati, urológiai vagy haematológiai szakambulancia szakorvosa az
alábbi gyógyszereket*:
8. g) 1. Meghatározott endokrinológiai tünetek [hyperprolactinaemia (BNO: E22.1), infertilitás (BNO: N97), acromegalia (BNO: E22.0), galaktorrhoea (BNO: N64)], illetve prolactinoma (BNO: D35.2) kezelésére az érintett szerv vagy
szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig –
a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. g) 2. A 8. g) 1. pont szerinti esetekben, dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén az érintett
szerv vagy szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított
hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. h) Hormon-dependens prosztatarák (BNO: C61) kezelésére a totális androgén blokád elérésére a klinikai onkológus
vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. i) 1. Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus vagy tamoxifen intolerancia esetén dokumentált hormonreceptor
pozitív emlõdaganatban (BNO: C50.9) szenvedõ, postmenopauzában levõ betegek kezelésére a klinikai onkológus vagy
sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. i) 2. Postmenopauzában lévõ, hormonreceptor pozitív korai emlõrákban szenvedõ beteg (BNO: C50.9) adjuváns
kezelésére klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
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8. i) 3. Postmenopauzában lévõ, hormonreceptor pozitív korai emlõrákban szenvedõ beteg (BNO: C50.9) adjuváns
kezelésére standard tamoxifen terápiát követõ szekvenciális kezelésként klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. i) 4. Lokálisan, lokoregionálisan elõrehaladott vagy metasztatikus, hormonreceptor pozitív emlõrákban
(BNO: C50.9) szenvedõ betegek részére tamoxifen és aromatase-gátló – vagy ha a beteg korábban tamoxifent nem kapott, aromatase-gátló – kezelés után bekövetkezõ progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése, vagy új gócok megjelenése) esetén a klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. j) Fej-nyaki területen rosszindulatú daganatok (BNO: C00-14) miatt végzett sugárkezeléshez csatlakozó
xerostomia (BNO: R68.2) kezelésére a klinikai onkológus, sugárterápiás, fül-orr-gégész vagy dento-alveoláris sebész
szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. k) Prostata carcinoma (BNO: C61) kezelése során dokumentált flutamid rezisztencia, illetve intolerancia esetén a
klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. l) 1. Hólyagtumor (BNO: C67.9) alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesikális instilláció céljára a klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. l) 2. Hólyagtumor (BNO: C67.9) magas kockázatú eseteiben és in situ carcinomában a klinikai onkológus vagy
sugárterápiás szakorvos intravesikális instilláció céljára az alábbi gyógyszereket*:
8. m) Rosszindulatú daganatos betegségek (BNO: C00–C14) sugár- és kemoterápiás kezelése (BNO: Z92.3, Z51.2)
során fellépõ vaginális nyálkahártya-károsodás esetén a klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi
gyógyszereket*:
8. n) 1. Rosszindulatú daganatos betegségben (BNO: C00–C97) a daganatellenes kezelés (kemoterápia, sugárkezelés)
okozta hányás (BNO: R11) csillapítására a klinikai onkológus, sugárterápiás vagy haematológus szakorvos az alábbi
gyógyszereket*:
8. n) 2. Ha a citosztatikus kezelés okozta hányás (BNO: C00–C97, R11) a 8. n) 1. pont szerinti gyógyszerekkel nem
befolyásolható a klinikai onkológus, sugárterápiás vagy haematológus szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. o) Emlõ (BNO: C50.9) vagy endometrium (BNO: C54.1) rosszindulatú daganatában szenvedõ beteg részére daganatellenes oki terápiaként az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a klinikai onkológus vagy
sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. p) Malignus folyamatokhoz (BNO: C00–97) társuló anorexia-cachexia syndromában (BNO: R63, R64) szenvedõ
beteg részére cytoststikus, illetve sugaras kezelés alatt vagy ennek elõkészítése céljából, vagy ha a beteg eredeti testtömegének 10%-át 3 hónap alatt elvesztette, vagy ha a beteg más szerekkel 3 hónapig végzett kezelése nem eredményezte
a testtömeg szükséges növekedését a klinikai onkológus, sugárterápiás vagy haematológus szakorvos az alábbi
gyógyszereket*:
8. q) Metasztatikus colorectalis rák (BNO: C18.9) esetén elsõ vonalbeli monoterápiaként, illetve Dukes C stádiumú
colorectalis carcinoma (BNO: C18.9) adjuváns kezelésére a kijelölt intézmény klinikai onkológus vagy sugárterápiás
szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. r) Elõzetesen nem kezelt III.–IV. stádiumú folliculáris lymphomában (BNO: C82) szenvedõ beteg részére CVP
kemoterápiával kombinálva, vagy CD20 pozitív diffúz, nagy B sejtes non-Hodgkin lymphomás (BNO: C83) beteg kezelésére CHOP kemoterápiával kombinálva a kijelölt intézmény haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. s) Rituximabbal kezelt visszaesõ (BNO: C82) vagy terápiarezisztens CD20+follicularis B-sejtes non-Hodgkin
lymphomás betegek részére a kijelölt intézmény haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. sz) 1. B-sejtes chronicus lymphoid leukemiában (CLL) (BNO: C91.1) szenvedõ beteg kezelésére, ha az alkiláló
szerre, majd fludarabin tartalmú kezelésre refrakter, és ha fludarabin kezelés utáni relapsusban a remisszió 6 hónapnál
rövidebb ideig állt fenn a kijelölt intézmény haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
8. sz) 2. B-sejtes chronicus lymphoid leukemiában (CLL) (BNO: C91.1) szenvedõ beteg részére, aki elégséges
csontvelõ-tartalékkal rendelkezik, elõzetesen már legalább egy alkiláló ágenst tartalmazó terápiában részesült és erre a
terápiára nem reagált, vagy betegsége a kezelés alatt, illetve azt követõen súlyosbodott a haematológus szakorvos az
alábbi gyógyszereket*:
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8. t) Kit (CD117) pozitív, nem mûthetõ, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST)
(BNO: C15–C26) szenvedõ beteg részére a kezelésére kijelölt intézményben dolgozó klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. u) Olyan elõrehaladott myeloma multiplexben (BNO: C90.0) szenvedõ beteg részére, aki korábban legalább egy kezelésen (kemoterápián, õssejt transzplantáción vagy egyéb kezelésen) átesett és már részesült csontvelõ transzplantációban, vagy arra alkalmatlan, a kijelölt intézmények haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
9. a) Cisztás fibrózisban (mucoviscidosisban) (BNO: E849) szenvedõ beteg részére a tüdõgyógyász, gyermek tüdõgyógyász, gasztroenterológus vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl
számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket és tápszereket*:
9. b) Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) (BNO: E849) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdõmanifesztáció esetén a
kijelölt intézmény gyermektüdõgyógyász szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig –
a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. a) 1. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (BNO F20–29) diagnózisa esetén a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi
gyógyszereket*:
10. a) 2. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (BNO: F20–29) diagnózisa esetén a
10. a) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek részére a
pszichiáter szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. a) 3. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (BNO: F20–29) diagnózisa esetén a
10. a) 1.–10. a) 2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek részére a pszichiáter szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. a) 4. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (BNO: F20–29) diagnózisa esetén – a
10. a) 1.–10. a) 3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan per os kezeléssel nem kooperáló, csak második generációs
antipszichotikumra reagáló pszichotikus beteg fenntartó kezelésére a pszichiáter szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. b) 1. Mánia (BNO: F30.1, F30.2) diagnózisa esetén a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. b) 2. Mánia (BNO: F30.1, F30.2) diagnózisa esetén a 10. b) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl
számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. b) 3. Mánia (BNO: F30.1, F30.2) diagnózisa esetén a 10. b) 1.–10. b) 2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan
nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére a pszichiáter szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. b) 4. Mánia (BNO: F30.1, F30.2) diagnózisa esetén a 10. b) 1.–10. b) 3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan
nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére a pszichiáter szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. c) 1. Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar (BNO: F06.0, F06.1, F06.2) diagnózisa esetén a
pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi
gyógyszereket*:
10. c) 2. Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar (BNO: F06.0, F06.1, F06.2) diagnózisa esetén a
10. c) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi
gyógyszereket*:
10. d) 1. Mentális retardáció (BNO: F70–79) diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a pszichiáter vagy
gyermekpszichiáter szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi
gyógyszereket*:
10. d) 2. Mentális retardáció (BNO: F70–79) diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a 10. d) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére a pszichiáter vagy gyermekpszichiáter szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi
gyógyszereket*:
11. Epilepsziában (BNO: G40.9) szenvedõ beteg részére a neurológus, vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
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12. Amyotrophiás lateral sclerosis (BNO: G12.2) klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált
eseteiben a kijelölt intézmény neurológus szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig –
a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
13. a) 1. Diabetes insipidusban (BNO: E23.2) szenvedõ beteg részére a belgyógyász, endokrinológus vagy csecsemõés gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
13. a) 2. Diabetes insipidusban (BNO: E23.2) szenvedõ beteg részére – desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén – a belgyógyász, endokrinológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk
alapján a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
14. Veleszületett mellékvese hypoplasiaban (BNO: Q89.1) szenvedõ beteg részére 18 éves korig a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
15. a) Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma (BNO: N04) esetén a csecsemõ- és gyermekgyógyász vagy nephrológus szakorvos, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
15. b) Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma (BNO: N04) esetén a belgyógyász, csecsemõ- és
gyermekgyógyász, allergológus és klinikai immunológus vagy nephrológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyerekorvos az alábbi gyógyszereket*:
16. Veleszületett aminosav anyagcserezavarokban szenvedõ (BNO: az alapbetegség kódja) beteg részére a belgyógyász, csecsemõ- és gyermekgyógyász vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat
keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket és gyógyszeranyagokat*:
17. Phenylketonuria (BNO: E70.0), valamint hyperphenylalaninaemia (BNO: E70.1) dokumentált eseteiben a belgyógyász, csecsemõ- és gyermekgyógyász vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat
keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket*:
18. Igazolt és dokumentált galactosaemiaban (BNO: E74.2) szenvedõ gyermek részére 6 éves korig a csecsemõ- és
gyermekgyógyász, klinikai genetikus vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat
keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket*:
19. Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenységben (BNO: K90.0) szenvedõ beteg részére 18 éves korig a gyermek gasztroenterológus vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszert és gyógyszeranyagokat*:
20. Glucose-galactose malabsorptioban (BNO: E74.3) szenvedõ beteg részére a csecsemõ- és gyermekgyógyász vagy
belgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos
az alábbi gyógyszeranyagokat*:
21. a) Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömegû újszülöttnek, illetve koraszülöttnek
(BNO: P07.1) a 3000 g testsúly eléréséig a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket*:
21. b) Extenzíven hidrolizált tápszerekkel, illetve több (legalább öt) táplálék összetevõvel szemben fennálló allergia
rövidbél szindróma, kizárólagos anyatejes táplálás esetén anyai diéta ellenére fennálló allergia, illetve motilitási zavarok
egyes esetei esetén (BNO: K52.2), a csecsemõ kizárólagos táplálására a csecsemõ- és gyermekgyógyász, gyermeksebész
vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos az alábbi tápszereket*:
22. Szerológiailag igazolt toxoplasmosisban (BNO: B58.9) szenvedõ terhes anyák részére a szülész-nõgyógyász vagy
infektológus szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
23. a) 1. Krónikus aktív hepatitis B-ben (BNO: B180, B18.1) szenvedõ beteg részére a koordináló központ javaslata
alapján a szakmai protokollnak megfelelõen a kijelölt intézmény szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
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23. a) 2. Krónikus aktív hepatitis B-ben (BNO: B18.0, B18.1) szenvedõ beteg részére, a 23. a) 1. pontban szereplõ
gyógyszerekre nem reagáló beteg részére a kijelölt intézmény szakorvosa az alábbi készítményeket*:
23. a) 3. Krónikus hepatitis B-ben (BNO: B18.0, B18.1) szenvedõ, a 23. a) 1.–23. a) 2. pontban szereplõ gyógyszerekre nem reagáló és lamivudin rezisztens beteg részére a kijelölt intézmény szakorvosa az alábbi készítményeket*:
23. b) 1. Krónikus aktív hepatitis C-ben (BNO: B18.2) szenvedõ beteg részére a koordináló központ javaslata alapján,
a szakmai protokollnak megfelelõen a kijelölt intézmény szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
23 b) 2. Krónikus aktív hepatitis C-ben (BNO: B18.2) szenvedõ beteg részére, a 23. b) 1. pontban lévõ készítményre
nem reagáló beteg részére a koordináló központ javaslata alapján a szakmai protokollnak megfelelõen a kijelölt intézmény szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
24. Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosisban (BNO: N80.9) szenvedõ beteg
részére a kijelölt intézményben dolgozó szülész-nõgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
25. Herediter angiooedema akut rohamainak megelõzésére (BNO: D84.1) a kijelölt intézmény szakorvosa vagy javaslatára a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
26. a) Rheumatoid arthritis (BNO: M06.9) azon eseteiben, melyek legalább 3 hónapig tartó alapgyógykezelés (methotrexat, vagy leflunomid, illetve elfogadott kombinációk) ellenére is aktívak (aktivitási index 5,1 DAS 28 érték felett),
vagy szignifikáns radiológiai progressziót mutatnak (10% felett), vagy az alapgyógykezelés toxicitás miatt nem volt kivitelezhetõ (BNO: M05, M06) a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa három havonta, megfelelõ klinikai
válaszkészség esetén legalább egy évig az alábbi gyógyszereket*:
26. b) Juvenilis idiopáthiás arthritis poliartikuláris típusainak azon eseteiben, amelyek legalább 3 hónapig tartó alapgyógykezelés ellenére aktívak, vagy az alapgyógykezelés toxicitás miatt nem volt kivitelezhetõ a kijelölt intézmény
reumatológus szakorvosa három havonta, megfelelõ klinikai válaszkészség esetén legalább egy évig az alábbi
gyógyszereket*:
27. Igazolt Paget kór (BNO: M88.9) kezelésére a rheumatológus szakorvos két évente egy alkalommal az alábbi
gyógyszereket*:
28. Súlyos, allergiás etiológiájú asthma bronchiale-ban (BNO: J45.0) szenvedõ 12 év és 45 év közötti beteg részére,
aki a nagy dózisú inhalációs szteroid és hosszú hatású beta-2-agonista terápia ellenére dokumentáltan, legalább 1 éve folyamatos, fenntartó orális kortikoszteroid kezelésre szorul (szérum IgE szintjük >76 IU/ml és bõrpróbával vagy in vitro
meghatározva specifikus IgE detektálható környezeti, inhalatív allergének ellen) azzal, hogy a terápia eredményességét
a fenntartó oralis kortikoszteroid adag csökkenthetõsége alapján értékelni kell a regionális szakfõorvos engedélyével
ambuláns kezeléshez négy hónapra a fekvõbeteg-intézmény gyermektüdõgyógyász vagy tüdõgyógyász szakorvosa az
alábbi gyógyszereket*:
29. a) A terápiás haemoglobin célérték (13 g/dl) eléréséig: a heretumoros (BNO: C62) beteg kezelése idején, valamint
a myeloma multiplexben (BNO: C90.0) és mérsékelt malignitású non-Hodgkin lymphomában (BNO: C82-85, C88,
C90–91) szenvedõ beteg kezelése során fellépõ klinikai tünetekkel járó anaemiában (BNO: D63.0), az ovarium tumoros
beteg (BNO: C56–57) kemoterápiája mellett kialakuló, klinikai tünetekkel járó anaemiában (BNO: D63.0), az emlõdaganatos beteg (BNO: C50) adjuváns, neoadjuváns vagy elsõ vonalú kemoterápiás kezelése mellett kialakuló, klinikai
tünetekkel járó anaemia (BNO: D63.0) kezelésére, a kijelölt intézmény meghatározott haematológus vagy klinikai onkológus szakorvosa; a FIGO II/B–III/B stádiumú cervix daganatos (BNO: C53) betegeknél a radioterápia, radiochemotherapia elõtt és alatt, klinikai tünetekkel járó anaemia (BNO: D63.0), valamint a II. és III. stádiumú fej-nyakidaganatban
(BNO: C00–14, C32) szenvedõ betegeknél a radioterápia, radiochemotherapia elõtt és alatt, klinikai tünetekkel járó
anaemia (BNO: D63.0) kezelésére a kijelölt intézmény meghatározott sugárterápiás szakorvosa; a kissejtes
tüdõdaganatban (BNO: C34) szenvedõ beteg citosztatikus kezelése következtében kialakult, klinikai tünetekkel járó
anaemiában a kijelölt intézmény meghatározott klinikai onkológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
29. b) A terápiás haemoglobin célérték (13 g/dl) eléréséig: a heretumoros (BNO: C62) beteg kezelése idején, valamint
myeloma multiplexben (BNO: C90.0) és mérsékelt malignitású non-Hodgkin lymphomában (BNO: C82–85, C88,
C90–91) szenvedõ beteg kezelése során fellépõ, klinikai tünetekkel járó anaemiában (BNO: D63.0), az ovarium tumoros
beteg (BNO: C56–57) kemoterápiája mellett kialakuló, klinikai tünetekkel járó anaemiában (BNO: D63.0); az emlõdaganatos beteg (BNO: C50) adjuváns, neoadjuváns vagy elsõ vonalú kemoterápiás kezelése mellett kialakuló, klinikai
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tünetekkel járó anaemia (BNO: D63.0) kezelésére, a kijelölt intézmény meghatározott klinikai onkológus vagy haematológus szakorvosa; kissejtes tüdõdaganatban (BNO: C34) szenvedõ beteg citosztatikus kezelése következtében kialakult,
klinikai tünetekkel járó anaemiában a kijelölt intézmény meghatározott klinikai onkológus szakorvosa az alábbi
gyógyszereket*:
30. a) Dializált beteg (BNO: Z49.1) részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/l-nál magasabb foszfor szintje,
2,5 mmol/l-nél magasabb korrigált kálcium szintje, 4,4 mmol2/l2-nél magasabb a kálcium és foszfor szorzata,
150–300 pg/ml közötti intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztetõ lágyrészmeszesedés megelõzésére a kijelölt intézmény nephrológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
30. b) Predializált vagy dializált gyermeknek (18 éves korig), valamint predializált és dializált felnõttnek renális
anaemia (BNO: D63.8) esetén dializáló központ nephrológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
* Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által közleményben közzétett gyógyszerek, illetve tápszerek.

3. számú melléklet az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
[3. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez]
Az emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok,
indikációs területek és a felírásra jogosultak köre
Emelt, indikációhoz kötött támogatással rendelheti:
A) Eü 90 százalékos támogatási kategória
1. a) Dokumentált supraventriculáris vagy ventriculáris (BNO: I44-I49) extrasystoliában szenvedõ beteg részére az
adott készítmény alkalmazási elõírásában foglalt javallatokban a propafenon és amiodaron hatóanyagú készítmények
közül maximum hat hónapig a kardiológus szakorvos vagy a háziorvos, a sotalol hatóanyagú készítmények közül
maximum hat hónapig a kardiológus szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
1. b) WHO II–III essentialis hypertoniában szenvedõ beteg részére (BNO: I10–I13) akinek dokumentált microalbuminuriája kezdõdik, az atenolol, rimelnidin, moxonidin, nifedipin, amlodipin, felodipin, captopril, enalapril, ramipril hatóanyagú készítmények közül maximum hat hónapig a kardiológus szakorvos, a hipertónia szakrendelés szakorvosa vagy
a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
1. c) Annak a súlyos coronariasclerotikus stabil anginában (BNO: I20.8, I20.9, I25.8, I25.9) szenvedõ betegnek a részére, akinek naponta többszöri anginás rohamai vannak, a sotalol, isosorbid mononitrát és nitroglycerin hatóanyagú készítmények közül a kardiológus szakorvos vagy a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
1. d) Kardio- és cerebrovaszkuláris, valamint perifériás érbetegség szempontjából nagy kockázatú beteg részére, akinek metabolikus szindrómája van (IDF kritériumok szerint) (BNO: I10, R73.0) vagy diabetes mellitusa van albuminuriával (BNO: N08.3) vagy összkoleszterinszintje >8.0 mmol/l (BNO: E78.5) abban az esetben ha egyéb sztatin, illetve
10 mg vagy 20 mg roszuvasztatin kezeléssel a célérték nem volt elérhetõ (össz Ch: < 4,5 mmol/l, LDL–Ch. < 2,5 mmol/l)
lipidológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az
alábbi gyógyszereket*:
1. e) Tiszta hypercholesterinaemia (BNO: E78.0), vagy homozygota familiáris hypercholesterinaemia (BNO: E78.0),
vagy homozygota sitosterinaemia (BNO: E78.4, E78.5) vagy kevert hyperlipidaemia (BNO: 78.2) adjuváns kezelésére,
amennyiben az önmagában adott sztatin hatása nem elégséges a lipidológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata
alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
2. a) Inzulin kezelésben részesülõ cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12) részére ismétlõdõ eszméletvesztéssel járó
hypoglycaemia esetén a diabetológus szakrendelés szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
2. b) Felnõtt cukorbeteg részére (BNO: E10.4, E11.4, E12.4), aki fájdalmas neuropathiában (BNO: G59.0, G63.2)
szenved a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy neurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl
számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
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3. a) 1. Közepesen súlyos krónikus asthma bronchialéban (BNO: J45.9) szenvedõ (FEV1 60–80%, PEF variabilitás > 30%,
tünetek minden nap) beteg részére a tüdõgyógyász, gyermektüdõgyógyász, csecsemõ- és gyermekgyógyász, belgyógyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immunológus szakorvos
vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyerekorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. a) 2. Súlyos krónikus asthma bronchialéban (BNO: J45.9) szenvedõ (FEV 1< 60%, PEF variabilitás> 30%, folyamatos tünetek) beteg részére a tüdõgyógyász, gyermektüdõgyógyász vagy belgyógyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immunológus szakorvos vagy javaslatuk alapján
– a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyerekorvos a 3. a) 1. pontban felsorolt, valamint az alábbi
gyógyszereket*:
3. b) Gyermekkori asztma bronchialéban szenvedõ beteg részére (BNO: J45.9) 14 éves korig, az életkorra vonatkozó
rendelési elõírások szigorú figyelembe vétele mellett a gyermektüdõgyógyász vagy csecsemõ- és gyermekgyógyászallergológus és klinikai immunológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig –
a házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. c) Chronicus obstructiv légúti betegségben (COPD) (BNO: J44.9) (FEV1 a „kívánt érték” 80%-a alatti) szenvedõ
beteg részére a tüdõgyógyász vagy gyermek-tüdõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. d) Chronicus obstructiv légúti betegségben (COPD) (BNO: J44.9) (FEV1 a „kívánt érték” 50%-a alatti) szenvedõ
beteg részére a tüdõgyógyász vagy gyermek-tüdõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. a) Közepes thromboemboliás kockázattal járó mûtéti beavatkozások esetén a vénás thromboembolia (BNO: I26.9,
I80.9, I81, I82.8, I82.9) elsõdleges megelõzésére profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum
tíz napig a sebész, traumatologus, ortopéd sebész, idegsebész, fej-nyak sebész, urologus, szülész-nõgyógyász vagy belgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. b) Traumatizált beteg részére, valamint a nagy és az igen nagy mûtéti kockázattal járó mûtéti beavatkozások esetén
a vénás thromboemboliás esemény (BNO: I26.9, I80.9, I81, I82.8, I82.9) elsõdleges megelõzésére profilaktikus dózisban maximum három hónapig a sebész, traumatológus, orthopéd sebész, urológus, szülész-nõgyógyász, idegsebész vagy
belgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. c) A vénás thromboemboliák (BNO: I26.9, I80.9, I81, I82.8, I82.9) elsõdleges megelõzésére ágyhoz kötött belgyógyászati beteg részére közepesnél nagyobb thromboemboliás kockázat esetén, valamint thromboemboliás szövõdményekhez vezetõ veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia (BNO: D689) halmozott kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére a belgyógyász, onkologus, neurologus, hematologus, tüdõgyógyász, traumatológus vagy szülész-nõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. d) Vénás thromboembolia másodlagos megelõzésére – amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak – a thromboemboliás szövõdményekhez vezetõ (BNO: I82.9) veleszületett vagy szerzett,
dokumentált thrombophilia (BNO: 689) halmozott kockázattal járó eseteiben maximum hat hónapig a belgyógyász,
hematologus vagy onkológus szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. e) A kialakult vénás thrombózis (BNO: I82.9), illetve tüdõembolia (BNO: I26.9) kezelésére – az adott készítmény
alkalmazási elõirása szerinti terápiás dózisban és idõtartamban az orális antikoaguláns kezelésre való átállásig a belgyógyász vagy tüdõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
5. a) 1. Epilepsziában (BNO: G40.9) szenvedõ beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy
javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
5. a) 2. Epilepsziában (BNO: G40.9) szenvedõ az 5. a) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan rezisztens beteg
részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
5. a) 3. Epilepsziában szenvedõ (BNO: G40.9) az 5. a) 1.–5. a) 2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan rezisztens beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
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5. b) 1. Lennox-Gastaut szindróma (BNO: G40.4) kezelésére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos maximum hat hónapig az alábbi gyógyszereket*:
5. b) 2. Lennox-Gastaut (BNO: G40.4) szindróma kezelésére a biperidenre és procyclidinre dokumentáltan terápia
rezisztens beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos maximum hat hónapig az alábbi gyógyszereket*:
6. a) Parkinson-kórban (BNO: G20) vagy Parkinson-szindrómában (másodlagos parkinsonismus) (BNO: G21.9)
szenvedõ beteg részére a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig –
a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
6. b) Parkinson kórban (BNO: G20) az alkalmazási elõírásban szereplõ monoterápiában, illetve L-DOPA és selegilinnel, illetve amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítõ kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik a
kijelölt intézmény neurológus szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos
az alábbi gyógyszereket*:
6. c) Parkinson-kórban (BNO: G20) kialakuló motoros fluktuáció minden esetében a kijelölt intézmény neurológus
szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
7. a) 1. Hangulatzavarok (BNO: F06.3, F20.4, F25.1, F31–F39), neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek (BNO: F40–F48), valamint bulimia nervosa (BNO: F50.2–50.3) diagnózisa esetén, de kizárólag az adott
készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat
keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
7. a) 2. Hangulatzavarok (BNO: F06.3, F20.4, F25.1, BNO: F31–F39), neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform
rendellenességek (BNO: F40–F48), valamint bulimia nervosa (BNO: F50.2–50.3) diagnózisa esetén, a 7. a) 1. pontban
felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott
készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat
keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
7. a) 3. Hangulatzavarok (BNO: F06.3, F20.4, F25.1, F31–F39), neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek (BNO: F40–F48), valamint bulimia nervosa (BNO: F50.2–50.3) diagnózisa esetén a 7. a) 1.–7. a) 2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az
adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos – az alábbi gyógyszereket*:
7. b) 1. Bipoláris affektív zavar (BNO: F30–31) és szkizoaffektív zavar (BNO: F25) diagnózisa esetén, de kizárólag az
adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján
– a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos – az alábbi gyógyszereket*:
7. b) 2. Bipoláris affektív zavar (BNO: F30–31) és szkizoaffektív zavar (BNO: F25) diagnózisa esetén a 7. b) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény
alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl
számított hat hónapig – a háziorvos – az alábbi gyógyszereket*:
7. b) 3. Bipoláris affektív zavar (BNO: F30–31) és szkizoaffektív zavar (BNO: F25) diagnózisa esetén a 7. b) 1.–7. b)
2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott
készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat
keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
7. c) Tic zavar (BNO: F95.2) diagnózisa esetén a pszichiáter vagy gyermekpszichiáter szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8.) Az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ neurológiai javallatokban (BNO: G00–G99) a neurológus
szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
9. a) Gastrooesophagealis reflux betegség dokumentáltan szövõdményes eseteinek kezelésére (erosiv oesophagitis)
(BNO: K22.1), Barrett oesophagus (BNO: K22.7), strictura (BNO: K22.2) fennállása, extraoesophagealis manifesztációk, illetve életet veszélyeztetõ felsõ gastrointesztinális vérzés (BNO: K92.2) fellépésének lehetõsége, vagy ennek a diagnózisnak az elõfordulása esetén az anamnesisben a gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat
keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
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9. b) Gyermekkorban kialakult gastroesophagealis reflux betegség (BNO: K21.9) esetén az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõk szerint a gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl
számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermek orvos az alábbi gyógyszereket*:
10. A primer biliaris cirrhozisban (BNO: K74.3) vagy primer sclerotizalo cholangitisben (BNO: K83.0) vagy közvetlen epekõzúzás elõtt és sikeres epekõzúzás után, továbbá terhességi cholestasis esetén a harmadik trimeszterben, maximum egy évig a gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
11. a) Colitis ulcerosában (BNO: K51.9) vagy Crohn-betegségben (BNO: K50.9) a gasztroenterológus, vagy gyermek
gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
11. b) Colitis ulcerosában (BNO: K51.9) salazopyrin intolerancia, illetve jelentõs szisztémás steroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések alapján a gasztroenterológus vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi
gyógyszereket*:
11. c) Crohn-betegségben (BNO: K50.9) salazopyrin intolerancia, illetve jelentõs szisztémás steroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések alapján a gasztroenterológus vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi
gyógyszereket*:
12. A szervtranszplantált (BNO: az adott szervtranszplantáció kódja), vagy más patogenetikus ok miatt immunszupprimált (BNO: D84.9) beteg részére vírus és gombafertõzés esetén a diagnózis szerint illetékes szakorvos vagy javaslata
alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
13. Paget-kór (BNO: M88) kezelésére reumatológus, belgyógyász vagy ortopéd szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
14. Arthropathia psoriatica (BNO: M40.5), illetve súlyos, terápia rezisztens psoriasis vulgaris (BNO: L40.0) diagnózisa esetén az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a bõrgyógyász vagy reumatológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos azalábbi gyógyszereket*:
15. Dokumentáltan aktív rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.9) diagnózisa esetén az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ feltételek szerint a reumatológus szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
16. Endometriosis fibrocystica (BNO: N80.9) esetén a szülész-nõgyógyász szakorvos, herediter angiooedemában
(BNO: D84.1) szenvedõ beteg részére a belgyógyász, a bõrgyógyász vagy allergológus és klinikai immunológus
szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
17. T3-hyperthyreosis (BNO: E05.9) esetében, hyperthyreotikus terhes és szoptató anyáknak, valamint thiamazollal
(Metothyrin) szemben kialakult dokumentált intolerancia esetén az endokrinológus vagy belgyógyász szakorvos az
alábbi gyógyszereket*:
18. Hypadreniaban (BNO: E27.1, E27.2, E27.3, E27.4) szenvedõ beteg részére az endokrinológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
19. Hormonális szint vizsgálatával dokumentált hypogonadizmus (BNO: E23.0, E29.1) súlyos eseteiben – az életkorból adódó csökkent tesztoszteron-képzést kivéve – az andrológus, endokrinológus vagy urológus szakorvos az alábbi
gyógyszereket*:
20. a) Autoimmun betegségben (BNO: M35.9) – beleértve a Crohn-betegséget (BNO: 50.9) és colitis ulcerosát is
(BNO: K51.9) – szenvedõ beteg részére az adott szakterület szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
20. b) Psoriasis (BNO:L40.9), atopiás dermatitis (BNO: L20.9), Bechet-kór syndroma (BNO: M35.2), endogén
uveitis (BNO: H44.1) vagy rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.0, M06.9) egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens
súlyos eseteiben az adott szakterület szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:
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21. A kórelõzményben szereplõ, dokumentált darázs-, méhméreg vagy fûkeverék allergia okozta generalizált anaphylaxiás reakció (BNO: T78.2) esetén azzal, hogy a kezelés csak intenzív osztályos háttérrel rendelkezõ intézetben végezhetõ az allergológus, klinikai immunológus, tüdõgyógyász, csecsemõ- és gyermekgyógyász, gyermektüdõgyógyász,
fül-orr-gégész vagy bõrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
22. Nyílt-zugú glaukoma (BNO: H40.1) egyéb terápiára rezisztens dokumentált eseteiben a szemész szakorvos vagy
javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
23. Dializált vesebetegek uraemiás osteodystrophiájában, krónikus veseelégtelenséget kísérõ osteopathiában, tubularis osteopathiákban, vagy D-vitamin-rezisztens osteomalaciában (BNO: N25.0) szenvedõ vesebeteg részére a nephrológus szakorvos vagy javaslata alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
24. a) Tehéntejfehérje iránti túlérzékenységben (BNO: K52.2) szenvedõ 0–12 hónapos csecsemõ részére, továbbá tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenységben 6 éves korig – 2 évesnél idõsebb gyermekek esetén a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa javaslatára – a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket*:
24. b) Tehéntejfehérje iránti túlérzékenységben (BNO: K52.2) szenvedõ gyermek részére 6 hónapos és 6 éves életkor
között – a 2 évesnél idõsebb gyermekek esetén a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa javaslatára – a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos
az alábbi tápszereket*:
24. c) Tartós lactose intolerantiaban (BNO: E73.9) szenvedõ gyermek részére 6 éves korig, – a 2 évesnél idõsebb gyermekek esetén fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa javaslatára – a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket*:
25. Degeneratív nagyízületi (BNO: M16.9, M17.9), illetve gerincbetegségek (BNO: M47, M48) súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmának kezelésére a reumatológus, ortopéd, traumatológus vagy idegsebész szakorvos
vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
26. Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén (BNO: az alap betegség BNO kódja)
szonda- vagy orális táplálásra – beleértve a rosszindulatú betegségeket is – a gasztroenterológus, gyermek gasztroenterológus, sebész, gyermeksebész, klinikai onkológus és sugárterápiás, tüdõgyógyász, neurológus, vagy javaslatuk alapján
– a javaslat keltétõl számított három hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket*:
B. Eü 70 százalékos támogatási kategória
1. a) 1. Enyhe krónikus asthma bronchialéban (BNO: J45.9) szenvedõ (FEV1>80%, PEF variabilitás 20–30%, tünetek
hetente több napon) beteg részére a tüdõgyógyász, gyermektüdõgyógyász, csecsemõ- és gyermekgyógyász, belgyógyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immunológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az
alábbi gyógyszereket*:
1. a) 2. Közepesen súlyos krónikus asthma bronchialéban (BNO: J45.9) szenvedõ (FEV1 60–80%, PEF variabilitás
>30%, tünetek minden nap) beteg részére a tüdõgyógyász, gyermektüdõgyógyász, csecsemõ- és gyermekgyógyász, belgyógyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immunológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyerekorvos a
1. a) 1. pontban felsorolt, valamint az alábbi gyógyszereket*:
1. a) 3. Súlyos krónikus asthma bronchialéban (BNO: J45.9) szenvedõ (FEV1%, PEF1<60% PEF variabilitás >30%,
folyamatos tünetek) beteg részére a tüdõgyógyász, gyermektüdõgyógyász, csecsemõ- és gyermekgyógyász, belgyógyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immunológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyerekorvos az
1. a) 1–1. a) 2. pontokban felsorolt, valamint az alábbi gyógyszereket*:
1. b) Chronicus obstructiv légúti betegségben (COPD) (BNO: J44.9) (FEV1 a „kívánt érték” 80%-a alatti) szenvedõ
beteg részére a tüdõgyógyász vagy gyermek-tüdõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

14184

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/165. szám

1. c) Chronicus obstructiv légúti betegségben (COPD) (BNO: J44.9) (FEV1 a „kívánt érték” 50%-a alatti) szenvedõ
beteg részére a tüdõgyógyász vagy gyermek-tüdõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
2. a) 1. Lezajlott tranziens ischemias attack (TIA) (BNO: 459), illetve stroke (BNO: I63) után halmozott atherothrombotikus rizikóval rendelkezõ beteg részére secunder stroke prevenció esetén elsõ választandó szerként a neurologus
szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
2. a) 2. Ischemiás eredetû cerebrovascularis betegségek (BNO: I63.9, I64, G45.9) perifériás artériás obstrukció (BNO
I73.9) secunder prevenciójára dokumentált ASA allergia, rezisztencia, non-responsio, valamint ASA hatása mellett kialakult endoscoppal, vagy Weber vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés esetén neurologus vagy belgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
2. a) 3. Akut coronaria syndroma (instabil angina, non-Q-MI, NSTEMI, AMI) (BNO: I20.0–I22.9) szekunder prevenciójára dokumentált ASA allergia, ASA rezisztencia, non-responsio, ASA hatására kialakult, endoszkóppal vagy Weber
vizsgálattal igazolt gastrointestinális vérzés, ASA indukálta asthma roham esetében önmagában, valamint maximum egy
évig ASA-val akut coronaria syndroma perkután endovascularis intervencióját követõen a kardiológus vagy radiológus
szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. Gastrooesophagialis reflux (BNO: K21.9) betegség nem szövõdményes eseteinek kezelésére, valamint
NSAID-gastropathia kialakulása szempontjából nagy rizikóval járó (65 éves életkor, korábbi dokumentált ulcus) csoportba tartozó beteg részére, ha a beteg tartósan szteroid, antikoaguláns, trombocita aggregáció gátló, illetve NSAID kezelésre szorul megelõzési céllal a gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított hat
hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. Congenitalis megacolon (BNO: Q43.1) fennállása esetén, valamint portalis szisztémás encephalopathia (BNO:
K72.9) profilaxisa és kezelése céljából a csecsemõ- és gyermekgyógyász, gyermeksebész, belgyógyász, gasztroenterológus vagy gyermek-gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a
háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
5. Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás után (BNO: K91.9), dokumentáltan súlyos maldigestioban
(BNO: K90.3; K90.9) a gasztroenterológus, klinikai onkológus, sugárterápiás vagy sebész szakorvos vagy javaslatuk
alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
6. Tartós vagy intermittáló katéterkezelésre (az alap betegség BNO kódja) szoruló beteg részére az urológus vagy
gyermeksebész szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi
gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
7. A rosszindulatú daganatos betegségek dokumentált ossealis manifesztációja (BNO: C79.5, R52. esetén a klinikai
onkológus vagy sugárteápiás szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított három hónapig –
a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. a) Rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.9), spondylitis ankylopoetica (BNO: M45), arthritis psoriatica (BNO:
M07.3), akut arthritis urica vagy krónikus arthritis urica akut exacerbatioja (BNO: M10.9) esetén, az adott készítmény
alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl
számított három hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. b) NSAID kezelésre nem reagáló felnõttkori súlyos aktív rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M069) esetén reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított három hónapig – a háziorvos az alábbi
gyógyszereket*:
8. c) Fiatalkori rheumatoid arthritis (BNO: M08.0) esetén – az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ életkori korlátozások figyelembe vételével – a reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított
három hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. d) Rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.9), spondylitis ankylopoetica (BNO: M45), vagy súlyos nagyizületi
arthrosis (BNO: M16.9, M17.9, M19.9) fennállása esetén, ha a beteg 65 évnél idõsebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya
sérülés nagy kockázata áll fenn (elõzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinális vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben része-
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sül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatok és kardiovascularis
kockázati tényezõk figyelembevételével, de a kockázatok tartós fennállása esetén ismételten rendelve a reumatológus
vagy gasztroenterólogus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az
alábbi gyógyszereket*:
9. a) 1. Osteodenzitometriával igazolt – centralisan vagy perifériásan mért T-score-2,5 alatti érték esetén – postmenopausalis osteoporosis (BNO: M80.0–M81.0) kezelésére a reumatológus, szülész-nõgyógyász, endokrinológus szakorvos vagy a „menopausa és osteoporosis” szakrendelés szakorvosa, maximum egy évig vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
9. a) 2. Osteodenzitometriával igazolt – centralisan vagy perifériásan mért T-score-2,5 alatti érték esetén – postmenopausalis osteoporosis (BNO: M80.0–M81.0) kezelésére, amennyiben a 9. a) 1. pontban szereplõ gyógyszerek esetében
rezisztencia vagy intolerancia lép fel a reumatológus, szülész-nõgyógyász, endokrinológus szakorvos vagy a „menopausa és osteoporosis” szakrendelés szakorvosa, maximum egy évig vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított
hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
9. a) 3. Osteodenzitometriával igazolt postmenopausalis osteoporosis (BNO: M80.0–M81.0) kezelésére – centralisan
vagy perifériásan mért T-score-2,5 alatti érték esetén – azon betegnél, akinél thrombembólia fokozott veszélye nem áll
fenn a reumatológus, szülész-nõgyógyász, endokrinológus szakorvos vagy a „menopausa és osteoporosis” szakrendelés
szakorvosa, maximum egy évig vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi
gyógyszereket*:
9. a) 4. Osteodenzitometriával igazolt – centralisan vagy perifériásan mért T-score-2,5 alatti érték esetén – idiopátiás
(BNO: M80.5, M81.5) vagy szteroid kezelés következtében kialakult (BNO:E24) osteoporosisban szenvedõ férfiak részére a reumatológus vagy endokrinológus szakorvos maximum egy évig vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl
számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
10. Acne conglobata (BNO: L70.1) több régióra kiterjedõ eseteiben a bõrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
11. Trichophyton, Microsporum és Epidermophyton okozta bõrfertõzések (BNO: alapbetegség kódja) esetében az
adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a bõrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
12. Erythropoetin kezelésben részesülõ predializált vagy dializált vesebetegek (BNO: N18.9) részére vashiányos
anaemia (BNO: D63.8) megelõzésére vagy kezelésére a nephrológus szakorvos vagy javaslata alapján a háziorvos az
alábbi gyógyszereket*:
13. Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra (BNO: az alap betegség
BNO kódja) – beleértve a rosszindulatú betegségeket is – a gasztroenterológus, gyermek gasztroenterológus, sebész,
gyermeksebész, klinikai onkológus és sugárterápiás, tüdõgyógyász, neurológus, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított három hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi tápszereket*:
14. Kiterjedt ulcus cruris (BNO: L97), krónikus sipoly, valamint tracheostoma (BNO: Z43.0) esetén a sebész, érsebész, gyermeksebész, bõrgyógyász, urológus vagy fül-orr-gégész szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl
számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
15. Meniere-szindrómában (BNO: H81.0) szenvedõ beteg részére a fül-orr-gégész vagy neurológus szakorvos vagy
javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított három hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
16. Amyotrophias lateralsclerosisban (ALS) (BNO: G12.2), paralysis spinalis spasticában (BNO: G11.4) spasticus
tetraplegia (BNO: G82.4) és sclerosis multiplexben (BNO: G35) szenvedõ beteg részére, valamint stroke (BNO: 69.4)
után (centrális izomtónus-fokozódással járó állapotokban) (BNO: I69.4) a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi
gyógyszereket*:
17. Invazív pneumococcus fertõzés megelõzésére kiemelten magas rizikójú betegeknek 5 éves kor alatt a csecsemõ- és
gyermekgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
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C. Eü 50 százalékos támogatási kategória
1. a) 1. Dokumentált rhinitis allergicában (BNO: J30.1; J30.2; J30.4) szenvedõ beteg részére az allergológus és klinikai immunológus, fül-orr-gégész, tüdõgyógyász vagy gyermek tüdõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
1. a) 2. Dokumentált rhinitis allergicában (BNO: J30.1; J30.2; J30.4), és krónikus idiopathiás urticariában
(BNO: L50.1) szenvedõ beteg részére az 1. a) 1. pontban meghatározott egyes hatóanyagokra rezisztencia, intolerancia,
allergia esetén allergológus és klinikai immunológus, fül-orr-gégész, tüdõgyógyász, gyermek tüdõgyógyász vagy bõrgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos
az alábbi gyógyszereket*:
2. Ischaemias eredetû cerebrovascularis (BNO: I69.3, I6.4, G45.9) illetve kardiovascularis (BNO: I20, I20.9, I21.9,
I22.9) betegségek secunder prevenciójára a neurológus, belgyógyász, kardiológus vagy érsebész szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. a) Enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegségben (BNO: G30.9) szenvedõ beteg részére, akinél a szakmai protokoll
szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént, és akinek a Mini- Mental Teszt értéke 10–26 pont között van, abban az
esetben, ha a Mini-Mental Teszt pontérték csökkenése egy éven belül nem haladja meg a 3 pontot a kijelölt demencia
központ neurológus vagy pszichiáter szakorvosa vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a
háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
3. b) Középsúlyos és súlyos Alzheimer-betegségben (BNO: G30.9) szenvedõ beteg részére, akinél a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént, és akinek a Mini-Mental Teszt értéke 20 pont alatt van a kijelölt demencia központ neurológus vagy pszichiáter szakorvosa vagy javaslatuk alapján – javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
4. Maximum három éves korú gyermek részére rachitis megelõzésére (BNO: E55.0), illetve gyógykezelésére a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos, háziorvos vagy házi gyermekorvos, terhes anyának a szülész-nõgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
5. Az otthoni szakápolás bizonyítottan meglévõ feltételei esetén (BNO: Z76) az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa vagy a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
6. Dokumentáltan meghatározott II-es típusú diabeteses beteg részére (BNO: E11), akikben a hyperglycaemia diétával, súlycsökkenéssel, életmód-változtatással, és egyéb gyógyszeres kezeléssel már nem befolyásolható kielégítõen a
belgyógyász szakorvos, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
7. Térdízületi arthrosis (BNO: M17.9) súlyos, folyadékgyülemmel járó eseteiben a reumatológus, traumatológus vagy
ortopéd szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. Herpes simplex (BNO: B00.5) és herpex zooster (BNO: B02.3) dokumentáltan súlyos ophtalmicus szövõdményei
esetén a szemész szakorvos az alábbi gyógyszereket*:
* Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által közleményben közzétett gyógyszerek, illetve tápszerek.

4. számú melléklet az 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez
[4. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez]
A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján beszerezhetõ gyógyszerhatóanyagok és a betegségcsoportok
Az alábbi indikációs területeken beszerezhetõ gyógyszerhatóanyagok köre:
1. Krónikus veseelégtelenségben szenvedõ dializált vesebeteg részére csontanyagcsere-zavar esetén:
Calcitriol
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2. A humán növekedési hormonhiány, a kóros növekedési elmaradással járó Turner szindróma és kóros veseelégtelenség esetén:
Somatropin
3. Rosszindulatú daganatos betegségben szenvedõ antracyclinekkel kezelt betegeknél fellépõ cardiotoxicitás
kivédésére:
Dexrazoxane
4. Áttétes vesedaganatban szenvedõ beteg kezelésére (kis vagy közepes kiterjedésû tüdõ, lágyrész és máj metasztázisok esetén):
Aldesleukin
5. Krónikus veseelégtelenségben, a veseelégtelenség progressziójának lassítására és tápláltsági állapotjavítás
céljából:
Esszenciális aminosavak, valamint alfa-keto- és alfa-hidroxisavak kombinációja
6. A veleszületett vérzékenység kezelésére:
Antithrombin III
Hazai plazmából elõállított nagytisztaságú plazma eredetû VIII. faktor koncentrátum
Monoklonális antitesttel tisztított plazma eredetû import VIII. faktor koncentrátum
Recombináns technológiával elõállított VIII. faktor koncentrátum
Nagy von Willebrand faktor tartalmú kettõs vírusinaktivált VIII. faktor készítmény (indikációs köre: mérsékelt
súlyosságú von Willebrand betegség, immuntolerancia indukciós kezelés)
Von Willebrand betegség kezelésére szolgáló plazma eredetû von Willabrand faktor/VIII faktor készítmény
Desmopressin (von Willebrand betegség kezelésére szolgáló szintetikus készítmények)
Eptacog alfa (aktivált) (rekombináns aktivált VII. koagulációs faktor)
Aktivált prothrombin komplex koncentrátum (,,bypassing” aktivitású VIII. koagulációs faktor inhibitor)
Hazai plazmából elõállított nagytisztaságú plazma eredetû IX. faktor készítmények
Import IX. faktor készítmények
Prothrombin komplex koncentrátum
Szöveti ragasztóanyagok (humán kétkomponensû fibrin fehérjeragasztó koncentrátum)
Fibrinogén koncentrátum (I. koagulációs faktor)
Import humán plazmaeredetû kettõs vírusinaktivált nagytisztaságú VIII. faktor készítmények
7. Sclerosis multiplex kezelésére:
Interferon beta–1a
Interferon beta–1b
Glatiramer acetate
8. Blepharospasmus, hemifacialis spazmus, valamint spasticus torticollis dokumentáltan súlyos felnõttkori eseteiben,
valamint gyermekkori cerebralis paresis kezelésére:
Clostridium Botolinum A toxin
9. Chronikus myeloid leukaemia kezelésére:
Imatinib
10. Tünetes HIV-fertõzött és AIDS betegek kezelésére:
Nucleosidok és nucleotidok, a reverse transcriptase-gátlók kivételével
Protease inhibitorok
Nucleosid és nucleotid reverse transcriptase-gátlók
Non-nucleosid reverse transcriptase-gátlók
Egyéb vírusellenes készítmények
Aldesleukin
Voriconazol
11. Enzimhiányos betegek enzimpótló kezelésére (Fabry-kór):
Agalsidase alfa
Agalsidase beta
12. Malignus mesothelioma kezelésére:
Pemetrexed
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
87/2006. (XII. 28.) FVM
rendelete
a szõlõ szaporítóanyagok elõállításáról,
minõsítésérõl és forgalomba hozataláról
A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c),
e) és f) pontjában, valamint a növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
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e) a szõlõ szaporítóanyagok felhasználásához és forgalomba hozatalához elõírt kísérõ okmányra (származási
igazolvány) vonatkozó követelményeket az 5. számú melléklet,
f) a kiindulási (prebázis) állományok létrehozására
szolgáló növényeken vizsgálandó károsítókat a 6. számú
melléklet,
g) a szõlõ certifikációs rendszerében vizsgálandó károsítókat a 7. számú melléklet,
h) a certifikált szõlõ szaporítóanyagok elõállításának
és forgalomba hozatalának növényegészségügyi ellenõrzésére és igazolására vonatkozó elõírásokat a 8. számú melléklet,
i) a szõlõ szaporítóanyagok mintavételére és vizsgálatára vonatkozó elõírásokat a 9. számú melléklet
tartalmazza.

Általános rendelkezések
3. §
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
A rendelet célja, hogy a biológiai alapok fejlesztése és
szervezett fenntartása útján továbbszaporításra és köztermesztésbe a felhasználói igényeknek megfelelõ, gazdaságosan termeszthetõ, a minõségi igényeket kielégítõ szõlõfajták és azok klónjainak jó minõségû, egészséges szaporítóanyaga kerüljön.

2. §
(1) Az e rendeletben foglaltakat
a) a szõlõ (Vitis L.) nemzetség fajai, fajhibridjei, bor-,
csemege- és alany fajtái és azok klónjai (a továbbiakban:
szõlõ) szaporítóanyagára, valamint
b) a szõlõ szaporítóanyagot elõállító, illetve forgalomba hozó természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra
kell alkalmazni.
(2) A géntechnológiával módosított szõlõfajták csak a
külön jogszabályokban elõírt engedélyek megléte esetén
szaporíthatók. A géntechnológiával módosított szõlõfajták forgalomba hozatala esetén a fajta megnevezése mellett a géntechnológiai módosítás tényét és módját is jelölni
kell, a külön jogszabályban foglaltak szerint.
(3) A szõlõ szaporítóanyagok elõállításával, minõsítésével és forgalomba hozatalával kapcsolatban
a) a szõlõ szaporítóanyag növényállományára vonatkozó követelményeket az 1. számú melléklet,
b) a szaporítóanyagokra vonatkozó általános és minõségi feltételeket a 2. számú melléklet,
c) a szõlõ szaporítóanyagok kötegelésére vonatkozó
elõírásokat a 3. számú melléklet,
d) a szõlõ szaporítóanyagok jelölésére vonatkozó elõírásokat a 4. számú melléklet,

1. Szaporítóanyag:
a) ültetési anyagok:
aa) gyökeres szõlõvesszõ: gyökeres európai szõlõdugvány és gyökeres alany szõlõdugvány,
ab) gyökeres szõlõoltvány;
b) szaporító alapanyagok: ültetési anyag elõállításának
céljára termelt
ba) szõlõvesszõk: egyéves elfásodott, beérett hajtások,
bb) zöldhajtások: éretlen, még el nem fásodott hajtások,
bc) oltásra elõkészített alany szõlõvesszõk, nemes oltóvesszõk, oltórügy,
bd) dugványiskolai szõlõvesszõk: gyökeres szõlõvesszõk elõállítására szánt szõlõvesszõ-részek vagy zöldhajtás-részek.
2. Gyökeres európai szõlõdugvány (gyökérnemes dugvány): a nemes szõlõvesszõ gyökereztetése, nevelése útján
elõállított, meggyökeresedett és hajtást vagy vesszõt nevelt ültetési anyag, melyet filoxéra vonatkozásában immunis talajon gyökérnemes ültetvény létesítésének céljára
termeltek.
3. Gyökeres alany szõlõdugvány: az alany szõlõvesszõ
gyökereztetése, nevelése útján elõállított, meggyökeresedett és hajtást vagy vesszõt nevelt ültetési anyag, melyet
alany ültetvény létesítése vagy gyökeres szõlõoltvány elõállítás céljára termeltek.
4. Gyökeres szõlõoltvány: a nemes szõlõvesszõ oltócsapjának az alanyvesszõre oltásából származó, összeforrott, meggyökeresedett és hajtást vagy vesszõt nevelt ültetési anyag, melynek gyökeresedett része alany fajta.
5. Alany szõlõvesszõ: az amerikai szõlõfajoknak és fajhibridjeinek egyéves, elfásodott szárrésze, melyet oltóvesszõként gyökeres szõlõoltvány, dugványvesszõként
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gyökeres alany szõlõdugvány elõállításának céljára termeltek.
6. Nemes szõlõvesszõ: az európai szõlõnek (Vitis vinifera) és fajhibridjeinek egyéves, elfásodott szárrésze, amelyet oltóvesszõként tõkeátoltás vagy gyökeres szõlõoltvány elõállításának céljára, dugványvesszõként gyökeres
európai szõlõdugvány elõállításának céljára termeltek.
7. Szaporításra engedélyezett klón: államilag elismert
fajta állami elismerésre bejelentett, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH
Központja) vizsgálata alatt álló klónjelöltje, amelynek szaporítását az MgSzH Központja engedélyezte.
8. Fajtajelölt: az MgSzH Központjához állami elismerés céljából bejelentett, vizsgálat alatt álló fajta.
9. Klónjelölt: az MgSzH Központjához állami elismerés céljából bejelentett, vizsgálat alatt álló klón.
10. Szaporítás célját szolgáló növényállományok:
olyan ültetvények, növényállományok, szõlõiskolák, amelyek szõlõ továbbszaporítását szolgálják.
11. Kategória (származásfokozat): a szaporítás célját
szolgáló növényállomány, illetve szaporítóanyag minõségét, genetikai értékét, növényegészségügyi állapotát meghatározó tulajdonságokon alapuló származásfokozat,
amely a szaporítás és minõségcsökkenés sorrendjében lehet prebázis, bázis, certifikált (tanúsított) és standard fokozatú, attól függõen, hogy az ültetvényt milyen kategóriájú
ültetési anyag felhasználásával létesítették, illetve a szaporító alapanyag milyen kategóriájú és növényegészségügyi
állapotú ültetvénybõl származik, az ültetési anyagot pedig
milyen kategóriájú szaporító alapanyag felhasználásával
állították elõ.
12. Prebázis (kiindulási) törzsültetvény: állami elismerésre bejelentett vagy állami elismerésben részesített fajta,
klón, valamint a fajtafenntartó nemesítõ által rendszeres és
folyamatos fajtafenntartásban részesített, a tesztelt klón kiindulási növények szaporítóanyagából létesített, prebázis
szaporító alapanyag elõállítását szolgáló ültetvény, amely
rendszeres növényegészségügyi ellenõrzõ vizsgálatban részesül, valamint zárlati és a 7. számú melléklet szerinti károsítóktól mentes.
13. Bázis (központi) törzsültetvény: prebázis törzsültetvény prebázis klón szaporító alapanyagából készített ültetési anyag felhasználásával, a fajtafenntartó által vagy felügyelete mellett létesített, és általa vagy megbízottja által
rendszeres és folyamatos fajtafenntartásban részesített, bázis szaporító alapanyag ellátását szolgáló ültetvény, amely
rendszeres növényegészségügyi ellenõrzõ vizsgálatban részesül, valamint zárlati és a 7. számú melléklet szerinti károsítóktól mentes.
14. Certifikált (üzemi) törzsültetvény: prebázis törzsültetvény klón, vagy bázis törzsültetvény bázis klón szaporító alapanyagából készített ültetési anyag felhasználásával
létesített ültetvény, amelyet a nemesítõ vagy megbízottja
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által rendszeres fajtafenntartásban részesítenek, és certifikált szaporító alapanyag elõállítását szolgálja, valamint
rendszeres növényegészségügyi ellenõrzõ vizsgálatban részesül, továbbá zárlati és a 7. számú melléklet szerinti károsítóktól mentes.
15. Standard (szaporításra ideiglenesen engedélyezett)
szõlõültetvény: olyan szaporító alapanyag elõállítás céljára kijelölt, ideiglenesen engedélyezett ültetvény, amely
magasabb kategória hiányában az alapfajta szaporítását
szolgálja, megfelelõ fajtatisztaságú, mentes a zárlati kártevõktõl, valamint a 7. számú mellékletben meghatározott
károsítók tüneteitõl, és a szaporító üzem által fajtafenntartó szelekcióban részesített.
16. Prebázis (kiindulási) szaporítóanyag: olyan szaporító alapanyag, amelyet a fajtafenntartó nemesítõ felelõssége mellett a fajta, illetve adott esetben a klón azonosságának fenntartása, valamint a betegségektõl való megóvás
céljából általánosan elismert eljárással állítottak elõ, vírustesztelt prebázis törzsültetvénybõl származik, vagy olyan
ültetési anyag, amelyet prebázis szaporító alapanyag felhasználásával készítettek – oltvány esetében mindkét
komponens ilyen kategóriájú állományból származik –;
rendszeres növényegészségügyi ellenõrzõ vizsgálatban részesül és zárlati, valamint a 7. számú melléklet szerinti károsítóktól mentes, és amelyet továbbszaporítás céljára termeltek, továbbá az Európai Unió valamely tagállamában
(a továbbiakban: tagállam) ilyen kategóriájúnak fogadtak
el, és rendeltetése bázis vagy certifikált törzsültetvény létesítése.
17. Bázis szaporítóanyag: olyan szaporító alapanyag,
amelyet a fajtafenntartó felelõssége mellett a fajta, illetve a
klón azonosságának, valamint a betegségektõl való megóvásának céljából általánosan elismert eljárással állítottak
elõ; legalább vírustesztelt bázis törzsültetvénybõl származik, vagy olyan ültetési anyag, amelyet legalább bázis szaporító alapanyag felhasználásával készítettek – oltvány
esetében mindkét komponens bázis vagy magasabb kategóriájú –, rendszeres növényegészségügyi ellenõrzõ vizsgálatban részesül és zárlati, valamint a 7. számú melléklet
szerinti károsítóktól mentes, és amelyet továbbszaporítás
céljára termeltek, továbbá valamely tagállamban ilyen kategóriájúnak fogadtak el, és rendeltetése törzsültetvény létesítése.
18. Certifikált (tanúsított) szaporítóanyag: olyan szaporító alapanyag, amely legalább vírustesztelt certifikált
törzsültetvénybõl származik, vagy olyan ültetési anyag,
amelyet legalább certifikált szaporító alapanyag felhasználásával készítettek – oltvány esetében mindkét komponens certifikált vagy magasabb kategóriájú –, rendszeres
növényegészségügyi ellenõrzõ vizsgálatban részesül és
zárlati, valamint a 7. számú melléklet szerinti károsítóktól
mentes; és szaporító alapanyagként szaporítás, ültetési
anyagként árutermõ szõlõültetvény telepítés, szõlõgyümölcs elõállítás céljára termeltek, továbbá valamely tagállamban ilyen kategóriájúnak fogadtak el.

14190

MAGYAR KÖZLÖNY

19. Standard szaporítóanyag: olyan standard ültetvénybõl származó szaporító alapanyag vagy olyan ültetési
anyag, amelyet standard kategóriájú szaporító alapanyag
felhasználásával készítettek – oltvány esetében mindkét
komponens ilyen, vagy az egyik komponens standard vagy
magasabb kategóriájú –, zárlati károsítóktól mentes, valamint a 7. számú melléklet szerinti károsítóktól tünetileg
mentes és szaporító alapanyagként szaporítás, ültetési
anyagként árutermõ szõlõültetvény telepítés céljára termeltek, továbbá valamely tagállamban ilyen kategóriájúnak fogadtak el.
20. Szõlõiskola: ültetési anyagot elõállító szaporító terület, szaporító ház, üvegház stb. a benne lévõ növényállománnyal, amely forgalomba hozatal céljára létesítés esetén
árutermelõ szõlõiskola, saját célra történõ elõállítás esetén
házi szõlõiskola lehet.
21. Elõszaporító szõlõiskola: prebázis és bázis ültetési
anyag elõállítására e rendeletben meghatározott feltételeket biztosító, az MgSzH Központja által e célra engedélyezett szõlõiskola.
22. Vírustesztelt növényállomány, illetve szaporítóanyag: zárlati károsítóktól mentes, valamint a 7. számú
mellékletben felsorolt károsítók által nem fertõzött növényállomány és szaporítóanyag, amelyet a nemzetközileg elfogadott tesztelési eljárásokkal igazoltak, és a szaporítás során megtartották a vírusmentességet biztosító technológiai elõírásokat, és a hivatalos vizsgálat alkalmával
e rendelet szerinti követelményeknek megfelelt.
23. Tünetileg vírusmentes növényállomány, illetve szaporítóanyag: olyan növényállomány és szaporítóanyag,
amely vizuálisan mentes a zárlati károsítóktól, valamint a
7. számú mellékletben meghatározott károsítóktól, és
amely a hivatalos vizsgálat alkalmával a követelményeknek megfelel.
24. Certifikáció (tanúsítás): a szaporítóanyag-elõállítás
ellenõrzési rendszere, amelynek eredményeként a hivatalos ellenõrzõ szervek igazolják, hogy a termelõ a terméket
a vonatkozó hazai és nemzetközi elõírásoknak megfelelõen állította elõ, az elõállítás során felhasznált szaporító
alapanyagok származását bizonylati rendszerrel nyilvántartják, minõségét a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen
ellenõrzik, az eljárás eredményességét az eljáró hatóság
certifikációs címkével tanúsítja.
25. Fajtaazonos szaporítóanyag: a megjelölésnek megfelelõ fajtájú (klónú) szaporítóanyag, amely oltvány esetében az alanyfajtára is vonatkozik.
26. Fajtatiszta szaporítóanyag: a tétel vagy csomagolási egység megjelölésétõl eltérõ fajú, fajtájú, klónú, alanyú
egyedet nem tartalmazó szaporítóanyag.
27. Szaporítóanyag tétel: azonos fajtájú, klónú, oltvány
esetében alanyú, kategóriájú, származási helyû és vírusállapotú szaporítóanyag egy egységként kezelt mennyisége.
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28. Certifikációs (tanúsító) címke: a certifikációs rendszerben elõállított szaporítóanyag-tétel növényeire, illetve
kötegeire a forgalmazó által felhelyezett, annak kategóriáját tanúsító, fémzár jellegû jelölés, amelyet az MgSzH
Központja azonosíthatóan megjelölve ad ki a forgalmazónak, és amely tartalmazza a felhasználó számára szükséges
összes adatot, beleértve a növényútlevél adatait is.
(2) E rendelet vonatkozásában a növényegészségügyi
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 7/2001.
(I. 17.) FVM rendelet] fogalommeghatározásait is alkalmazni kell.

Szaporítóanyagok elõállítása,
forgalomba hozatalra elõkészítése, minõsítése,
certifikációja és felhasználása
4. §
(1) Szõlõ szaporítóanyagot kizárólag az MgSzH Központjának engedélyével szabad elõállítani, forgalomba
hozni és felhasználni.
(2) A szõlõ szaporítóanyag elõállítása, forgalomba hozatala állami ellenõrzés alatt áll. Az ellenõrzési, minõsítési, tanúsítási feladatokat az MgSzH Központja látja el.
(3) A szaporítóanyag-ellátás tekintetében a Közösségen
belül elõforduló és más módon nem kezelhetõ átmeneti nehézségek áthidalása érdekében az elõírásoknak nem megfelelõ módon elõállított vagy nem megfelelõ minõségû
szõlõ szaporítóanyag forgalomba hozatalának az Európai
Bizottság által történõ engedélyezése iránti kérelmet az
MgSzH Központjának kell benyújtani.

5. §
(1) A szõlõtermesztés színvonalának javítása érdekében
a szõlõfajták, klónok szaporítás célját szolgáló prebázis,
bázis és certifikált ültetvényeit magas genetikai értékû,
egészséges klón szaporítóanyaggal kell rendszeresen felújítani, és ennek érdekében magas genetikai értékû, homogén vírustesztelt törzsültetvényeket kell létesíteni. A vírustesztelt prebázis és bázis törzsültetvények létesítése,
fenntartása és rendszeres felújítása állami feladat.
(2) A fajta elõállítójának vagy fenntartójának a fajta, illetve klón kiinduló állományát prebázis törzsültetvény létesítése céljából be kell jelentenie az MgSzH Központjának. A bejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály szerinti igazolást arról, hogy az állomány vírustesztelt.
(3) Törzsültetvény csak szõlõiskolai engedéllyel rendelkezõ engedélyes részére, a fajtafenntartó, illetve növényfajta-oltalom alatt álló fajta esetében a fajtajogo-
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sult elõzetes hozzájárulásával és az MgSzH Központjának engedélyével létesíthetõ. A létesítés iránti kérelmet
bázis és prebázis törzsültetvény esetén a telepítést megelõzõ legalább egy évvel, certifikált törzsültetvény esetén legalább hat hónappal kell az MgSzH Központjához
benyújtani.
(4) Bázis törzsültetvény csak vírustesztelt prebázis kategóriájú klón ültetési anyaggal, certifikált törzsültetvény
vírustesztelt bázis vagy magasabb kategóriájú klón ültetési
anyaggal létesíthetõ, olyan területen, ahol a létesítést megelõzõ hat évben áruszõlõt nem termesztettek, illetve szõlõiskola nem mûködött, és a megelõzõ két évben nem termesztettek a 8. számú melléklet II. fejezetének 2.1.2. pontjában felsorolt növényfajokat.

6. §
(1) A törzsültetvény létesítése iránti kérelemben meg
kell nevezni a telepítendõ fajta, klón nevét, oltvány esetén
alanyát, a telepíteni kívánt mennyiséget (tõ, db), a szaporítóanyag származási helyét (szaporító üzem neve, címe),
kategóriáját, a létesítendõ ültetvény kategóriáját, sor- és
tõketávolságát, a mûvelés módját, a telepítendõ ültetvény
helyét (helység, helyrajzi szám), fajtánkénti területét, valamint a kérelmezõ nevét és címét.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a fajtajogosult, illetve a fajtafenntartó hozzájárulását
tanúsító okiratot (kivéve, ha a szaporító, illetve a telepítõ
maga a fajtafenntartó),
b) a telepítendõ terület méretarányos térképét,
c) nyilatkozatot arról, hogy volt-e, illetve mikor volt a
területen utoljára szõlõültetvény vagy szõlõiskola,
d) az elõvetemény megjelölését,
e) az ültetési anyagot elõállító üzem nyilatkozatát
vagy a két fél közötti szerzõdést, mely szerint a kívánt
fajtaösszetételû és kategóriájú ültetési anyagot biztosítja,
f) a termékpálya szerinti terméktanácsi tagságról szóló
igazolást,
g) nyilatkozatot arra nézve, hogy az ültetvény törzsültetvénykénti fenntartását vállalja, beleértve a szõlõgyümölcs termelésének korlátozását, és kéri az ültetvény
évenkénti ellenõrzését a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal területi szervétõl (a továbbiakban: MgSzH területi
szerve), illetve évenkénti ellenõrzését és minõsítését az
MgSzH Központjától.
(3) Az MgSzH Központja a kérelemben megjelölt telepítési területen szemlét tart, és a kérelem, valamint a helyszíni szemle és az MgSzH területi szerve által végzett, növényegészségügyi és talajalkalmasság vizsgálat alapján
dönt az elõzetes engedélyezésrõl. Döntésérõl értesíti a termelõt és a termékpálya szerinti terméktanácsot.
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7. §

(1) Az MgSzH Központja az ültetvények helyszíni minõsítése, szemléje alapján határozatot hoz arról, hogy az
ültetvényt milyen kategóriájúnak fogadja el, illetve engedélyezi-e az ültetvénybõl szaporítóanyag szedését, forgalomba hozatalát. A törzsültetvényekben a meghatározott
kategóriában történt elfogadásukat követõen tõkepótlás
csak megfelelõ származásfokozatú szaporítóanyaggal és
az MgSzH Központjának engedélyével végezhetõ.
(2) Nemes, illetve alany szõlõvesszõt csak olyan szaporítás céljára telepített vagy elõkészített ültetvényben szabad forgalomba hozatal céljából elõállítani, amelynek
a) fajtája, klónja szerepel a Nemzeti Fajtajegyzékben,
illetve a fajtajelölt szaporítását a minisztérium, a klónjelölt
szaporítását az MgSzH Központja engedélyezte – kivéve,
ha a szaporítás harmadik országba, export bértermelés céljára történik –, vagy valamely tagállam nemzeti fajtajegyzékében szerepel vagy klónja regisztrált,
b) a növényegészségügyi elõírásoknak megfelel,
c) kategóriája prebázis, bázis vagy certifikált törzsszõlõ, illetve standard szõlõültetvény,
d) az MgSzH Központja általi minõsítése, standard kategória esetében az MgSzH Központja általi évenkénti ellenõrzése megtörtént, és az 1., 7. és 8. számú melléklet követelményeinek is megfelel.
(3) A szaporítás céljára kijelölt ültetvények esetén
a) a kiinduló állományok prebázis kategóriába történõ
elfogadását,
b) a bázis és certifikált törzsültetvények minõsítését,
ellenõrzését,
c) a prebázis elõtti kiindulási állományok, standard ültetvények és törzsültetvény jelöltek (fiatal, még nem termõ
ültetvények) ellenõrzését
az erre rendszeresített bejelentõ lapon a tárgyév május
20-ig az MgSzH Központjától kell kérni,
a 2. számú melléklet szerinti bejelentõ lapot a tárgyév február 28-áig az MgSzH Központjától kell kérni.
(4) Az MgSzH területi szervétõl a szaporítás céljára kijelölt ültetvények évenkénti ellenõrzését a 7/2001. (I. 17.)
FVM rendeletben foglaltak alapján kell kérni.
(5) A szaporítás célját szolgáló prebázis, bázis és certifikált törzsültetvényekben, törzsültetvény jelöltekben a fajtafenntartó vagy megbízottja, a szaporításra ideiglenesen
engedélyezett (standard) ültetvényekben a szaporítóüzem
köteles folyamatos fajtafenntartó szelektálást végezni, vírustesztelt állományokban a 8. számú mellékletben elõírt
technológiát és izolációs távolságot megtartani, az ültetvényeket minõsítésre, szemlére, standard kategória esetén ellenõrzésre elõkészíteni. A fajtafenntartás végzésérõl a fajta, illetve a klónok fenntartásáért felelõs személynek naprakész nyilvántartást kell vezetnie. Amennyiben a fajtafenntartó nemesítés nem ugyanabban a tagállamban törté-
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nik, amelyben az adott fajtát engedélyezték, az MgSzH
Központi, illetve területi szervei segítséget nyújtanak az
érintett tagállam hatóságainak.
(6) Prebázis, bázis és certifikált szaporítóanyag elõállítását szolgáló szõlõiskola vagy törzsültetvény mellé nem
telepíthetõ standard, nem vírustesztelt szõlõiskola vagy
áruszõlõ, valamint szomszédságában nem termeszthetõk a
8. számú melléklet II. fejezetének 2.1.2. pontjában felsorolt növényfajok, amelyek gazdanövényei a szõlõt károsító vírusoknak. Prebázis, bázis és certifikált szaporítóanyag
elõállítása során a 8. számú melléklet II. fejezetének
2.1.1. pontjában meghatározott izolációs távolságot kell
tartani.
(7) A prebázis, bázis és certifikált ültetvényeket az
MgSzH területi szerve meghatározott károsítóktól való
mentesség szempontjából évente minden növényre kiterjedõen vizsgálja, az e rendeletben elõírt teszteléseket a Módszertani útmutatóban rögzített, nemzetközileg elfogadott
eljárás szerint elvégzi és ennek eredményérõl a termelõt
határozatban értesíti, az MgSzH Központjának igazolást
ad a növényútlevél kiadásának céljából.
(8) Az MgSzH Központja az éves minõsítés, illetve ellenõrzés során ellenõrzi
a) az elõzõ évi forgalmazásról vezetett nyilvántartást,
b) a fajtafenntartó szelekció elvégzésének eredményességét,
c) a növényállományból kipusztult, eltávolított egyedekrõl vezetett nyilvántartást,
d) a növényállomány szaporításra alkalmas állapotát,
e) a várható szaporító alapanyag mennyiségét, és
a minõsítés, ellenõrzés megállapításairól jegyzõkönyvet
állít ki.

8. §
(1) Szõlõ ültetési anyagot forgalomba hozatal céljából
elõállítani csak árutermelõ szõlõiskolában szabad.
(2) Az árutermelõ szõlõiskola létesítésének engedélye
iránti kérelmet a kérelmezõ nevének és címének feltüntetésével a szaporítást megelõzõ évben augusztus 31-ig kell
az MgSzH Központjához benyújtani.
(3) Az MgSzH Központja a kérelemhez benyújtott adatok ellenõrzése érdekében beszerzi a kérelmezõ gazdasági
társaság cégkivonatát.
(4) Az MgSzH Központja az árutermelõ szõlõiskola létesítését a kérelmezõ részére – a kérelemben foglaltak szerint – határozatlan vagy határozott idõre akkor engedélyezi, ha
a) a kérelmezõ, illetve állandó alkalmazottja prebázis
és bázis kategóriájú szaporítóanyag elõállítása esetén felsõfokú kertészeti vagy növénytermesztési, certifikált vagy
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standard kategóriájú szaporítóanyag elõállítása esetén kertészeti vagy növénytermesztési, legalább szakmunkás
végzettséggel rendelkezik, és a kérelemhez az ezt igazoló
okiratot vagy annak hiteles másolatát csatolta,
b) a szaporításhoz a szakmai feltételek biztosítottak, a
termesztésre kijelölt terület a csatolt térkép alapján beazonosítható,
c) a terület növényegészségügyi szempontból szaporítás céljára megfelel, annak talaja prebázis, bázis és certifikált kategória esetén mentes a szõlõvírusok terjedését elõsegítõ káros szervezetektõl, nematódáktól, és ezt a kérelemhez csatolt mellékletben az MgSzH területi szerve igazolja,
d) a kérelemben nyilatkozik arról, hogy milyen kategóriájú szaporítóanyagot kíván elõállítani,
e) kérelmezõnél a szaporítóanyag-termesztés feltételei
biztosítottak, amit a kérelem felülvizsgálata és a helyszíni
szemle eredménye alapján megállapítottak,
f) a kérelmezõ a termékpálya szerinti terméktanács tagja és ezt igazolja.
(5) A szõlõiskolai engedély nem adható ki, ha a kérelmezõ, kérelmezõ szervezet esetén annak vezetõ tisztségviselõje a kérelem benyújtását megelõzõ 5 évben szándékosan megsértette a szaporítóanyag elõállításra, felhasználásra és forgalomba hozatalra vonatkozó jogszabályok elõírásait, és errõl jogerõs határozat született.
(6) Az MgSzH Központja a szõlõiskolai engedélyt
visszavonja, ha
a) az engedélyes a szaporítási tevékenységet megszünteti,
b) az engedélyes a szaporítóanyag elõállítással kapcsolatos jogszabályokat, elõírásokat 5 éven belül ismételten
és szándékosan megszegte,
c) a szõlõiskolai terület növényegészségügyi szempontból alkalmatlanná válik és az MgSzH területi szerve
az engedély visszavonását indokoltnak tartja,
d) az engedélyes három egymást követõ évben nem
folytat termelést.
(7) Az MgSzH Központja az engedély kiadásáról vagy
visszavonásáról az illetékes termékpálya szerinti terméktanácsot értesíti.
(8) A szaporításhoz prebázis, bázis vagy certifikált
törzsültetvénybõl, ennek hiányában szaporításra ideiglenesen engedélyezett ültetvénybõl származó szaporító
alapanyagot, visszaiskolázáskor legalább olyan standard
kategóriájú ültetési anyagot szabad felhasználni, amelynek származása igazolt.
(9) Prebázis és bázis ültetési anyagot csak az MgSzH
Központja által e célra engedélyezett elõszaporító szõlõiskolában szabad elõállítani. Az engedélyezés iránti kérelmet az MgSzH Központjához kell benyújtani, amelyben
szerepelnie kell, hogy a kérelmezõ milyen fajtákat, klónokat kíván szaporítani. A kérelemhez mellékelni kell a faj-
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tafenntartó hozzájárulását igazoló okiratot. Az elõszaporító szõlõiskola mûködése akkor engedélyezhetõ, ha
a) a szõlõiskola legalább három éve állít elõ ültetési
anyagot,
b) a szõlõiskola vezetõje felsõfokú kertészeti végzettséggel rendelkezik,
c) a termesztéshez speciális termesztõ berendezésekkel, így hûtõház, hajtatóház rendelkezik,
d) az elõszaporító üzem növényegészségügyi alkalmasságát az MgSzH területi szerve igazolja, és a létesítéshez a fajtafenntartó hozzájárulását adta.
(10) Az elõszaporító szõlõiskola mûködése nem engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ, kérelmezõ szervezet esetén
annak vezetõ tisztségviselõje a kérelem benyújtását megelõzõ 5 évben szándékosan megsértette a szaporítóanyag
elõállításra, felhasználásra és forgalomba hozatalra vonatkozó jogszabályok elõírásait, és errõl jogerõs határozat
született.
(11) Az árutermelõ szõlõiskola fenntartója köteles
a) olyan fajtát szaporítani, amely a Magyar Köztársaságban államilag elismert, szaporítása engedélyezett (kivétel a harmadik országba, export céljára történõ bértermeltetés), klónja regisztrált vagy szaporítása engedélyezett, illetve a fajta más tagállam nemzeti fajtajegyzékében
szerepel, vagy klónja regisztrált,
b) a növényegészségügyi elõírásokat megtartani, vírustesztelt szaporítóanyagok esetében a mentességet biztosító
5. számú mellékletben elõírt technológiát és izolációs távolságot betartani,
c) a szaporítást az MgSzH területi szervének a 7/2001.
(I. 17.) FVM rendeletben foglaltak szerint minden év február 28-ig bejelenteni, az MgSzH Központjának a rendszeresített nyilvántartó lapon a szaporított tételeket évente
május 20-ig szemlézésre bejelenteni, a certifikációt vagy a
standard szaporítóanyag ellenõrzését kérni,
d) az iskolázott tételekrõl soronként megjelölve vázrajzot készíteni, tételenként megjelölni, a szõlõiskolában a
termésbecslést, a fajtaazonosságot és fajtatisztaságot, valamint az elõírás szerinti egészségi állapotot biztosító szelekciót július 15-ig elvégezni,
e) a certifikációs címkét az MgSzH Központjától megrendelni; prebázis és bázis kategória esetében a szelekció a
fajtafenntartó kötelessége,
f) a felhasznált vagy vásárolt szaporítóanyagokról
származó árucímkéket (certifikációs címkéket) egy évig
megõrizni és az ellenõrzõ szervek számára készenlétben
tartani,
g) az 1., 7. és 8. számú melléklet elõírásait megtartani.
(12) Az MgSzH Központja és az MgSzH területi szerve
az 1., 2., 7. és 8. számú melléklet szerint évente ellenõrzi a
szõlõiskolák növényállományát és a vonatkozó jogszabályok betartását, így különösen
a) az elõzõ évi forgalmazásról vezetett nyilvántartást,
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b) nevelés alatt álló növényállományról vezetett nyilvántartást,
c) a szaporításhoz felhasznált szaporító alapanyagok
származásának igazolásait,
d) a szaporított tételek nagyságát, elkülönítését, jelölését, a szõlõiskola térképének meglétét, pontosságát,
e) a növényállomány fejlettségét, a tételek fajtatisztasági szelekciójának eredményességét, a várható hozamot.
(13) Az MgSzH Központja a kitermelést és osztályozást
követõen a szaporított prebázis, bázis és certifikált tételeket minõsíti, a standard tételeket ellenõrzi. Az MgSzH
Központja az ellenõrzések és a minõsítések eredményei
alapján határozatot hoz arról, hogy mely tételek forgalomba hozatalát vagy felhasználását milyen kategóriában engedélyezi vagy korlátozza.

9. §
(1) Ha szaporítás célját szolgáló növényállomány fenntartója az általa elõállított prebázis vagy bázis kategóriájú
szaporítóanyagot saját célra kívánja felhasználni, illetve
bármilyen megengedett kategóriájú szaporítóanyagot
szándékozik forgalomba hozni, köteles a szaporítóanyagot – annak áruféleségétõl függõen, a 2., 3. és 4. számú
mellékletben elõírtak szerint – osztályozni, kötegelni,
megjelölni, csomagolni, tételenként elkülöníteni. A szaporítás célját szolgáló növényállományok fenntartója köteles
forgalomba hozatal esetén kategóriától függetlenül – prebázis és bázis kategória esetében saját felhasználáskor
is – a forgalomba hozatal vagy felhasználás elõtt legalább
8 nappal a minõsítést, illetve a standard kategóriájú szaporítóanyag ellenõrzését írásban kérni az MgSzH Központjától.
(2) Az MgSzH Központja a szaporítóanyagot akkor
minõsíti prebázis, bázis, illetve certifikált kategóriába
vagy fogadja el standard kategóriájúként, ha az ültetvény és szõlõiskola a szemle során, valamint a szaporítóanyag minõsítése, ellenõrzése alkalmával a kategória
szerinti követelményeknek megfelel, valamint a megfelelõ növényegészségügyi állapotot az MgSzH területi
szerve igazolta.
(3) Az MgSzH Központja a szaporítóanyagot forgalomba hozó termelõt a kategóriának megfelelõ színû és a
4. számú mellékletben elõírt, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kiállított certifikációs címkével látja el,
valamint a 3. számú mellékletben elõírtak szerinti csomagolási egységeket zárja, illetve a zárást ellenõrzi. Megfelelõ technikai feltételek esetén – az MgSzH központi szervének engedélye alapján – a címke kiállítását a termelõ is végezheti. A zárás biztosítása érdekében zárási rendszerként
legalább a címkét és egy zárási biztosítékot kell alkalmazni, amelynek sérülése nélkül a csomagolási egység nem
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bontható fel. Az újrazárás csak az MgSzH Központjának
ellenõrzése mellett megengedett.
(4) A 3. számú mellékletben elõírt csomagolási egységekbõl – amennyiben azonos tulajdonságúak és azonos tételhez tartoznak – több köteget tartalmazó csomagolási
egység képezhetõ, amely egy címkével hozható forgalomba. Ebben az esetben ezeket a csomagokat és kötegeket
úgy kell egymással összekötni, hogy szétválasztáskor a
kötés megsérüljön, és újból ne legyen alkalmazható. A
címke rögzítését ennek a kötésnek kell biztosítania. Ebben
az esetben újrazárás nem engedhetõ meg.
(5) A címke színe prebázis (kiindulási) szaporítóanyagok esetében fehér, átlós lila csíkkal, bázis szaporítóanyagoknál fehér, certifikált szaporítóanyagoknál kék és standard szaporítóanyagoknál sötétsárga. A hivatalos címkéket a vásárlónak egy évig meg kell õriznie, és a hivatalos
ellenõrzéskor az ellenõrzõ hatóság rendelkezésére kell bocsátania. A certifikációs címke egyben növényútlevélként
is szolgál.

10. §
(1) Szõlõiskolai engedélyes meghatározott összetételû
és mennyiségû szaporító alapanyag vagy ültetési anyag
elõállítására termeltetési szerzõdést köthet olyan természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség
nélküli gazdasági társasággal, aki/amely tevékenységét az
engedélyes felügyelete és felelõssége mellett, az engedélyes szõlõiskolai (törzsültetvénye) területén végzi.
(2) A szõlõiskolai engedélyes a szerzõdéses termelõkkel kötött szerzõdéseit köteles 5 évig megõrizni, az ellenõrzõ hatóságok számára az ellenõrzések során felhívásra
bemutatni.
(3) A szerzõdéses termelõ a szõlõiskolai engedélyes által rendelkezésére bocsátott, igazolt származású szaporítóanyagot használhatja fel ültetési anyag elõállításra, illetve
az engedélyes ellenõrzött törzsültetvényében állíthat elõ
szaporítóanyagot.
(4) A szerzõdéses termelõ az elõállított szaporítóanyagot az engedélyes üzemi területérõl nem viheti ki, nem
hozhatja forgalomba, nem használhatja fel, kizárólag az
engedélyes termeltetõ számára értékesítheti.

11. §
(1) Amennyiben a szaporítóanyag életképessége, fajtaazonossága vagy fajtatisztasága tekintetében kétség
merül fel, illetve a termelõ az MgSzH Központjától kéri,
akkor a szaporítóanyag ellenõrzõ termesztését kell elrendelni. A mintavételt a 9. számú melléklet szerint kell
elvégezni.
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(2) Az ellenõrzõ termesztés eredményérõl az MgSzH
Központja hatósági bizonyítványt állít ki, melyet az érdekeltek részére köteles megküldeni.

12. §
A szaporítóanyagot a szaporítás, az elõállítás, a nevelés, a tárolás és a szállítás során tételenként el kell különíteni és egyértelmûen meg kell jelölni, továbbá gondoskodni kell arról, hogy minõségét a szállítás és tárolás
során megõrizze. A prebázis, bázis és certifikált kategóriájú tételeket, növényállományokat el kell különíteni a
standard tételektõl, illetve az elõírt izolációs távolságot
meg kell tartani.

Házi szõlõiskola
13. §
(1) Saját célra történõ szaporítás esetén a termelõ házi
szõlõiskolát létesíthet. A házi szõlõiskolában elõállított ültetési anyag forgalomba nem hozható.
(2) A házi szõlõiskola létesítését az MgSzH Központjának, valamint a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szerint
az MgSzH területi szervének évente május 15-ig be kell
jelenteni. Az MgSzH Központjának szóló bejelentésben
fel kell tüntetni a házi szõlõiskola helyét (helység, helyrajzi szám), területét, a szaporított fajta mennyiségét,
kategóriáját, oltvány esetében alanyát, a termelõ nevét
és címét.
(3) A házi szõlõiskolában csak törzsszõlõbõl – ennek
hiányában nemes fajták esetében – standard ültetvénybõl
származó alapanyag vagy legalább standard kategóriájú
ültetési anyag használható fel.
(4) A házi szõlõiskolát az MgSzH Központja és az
MgSzH területi szerve évente legalább egy alkalommal ellenõrzi.

Szaporítóanyag forgalomba hozatala
14. §
(1) Szõlõ szaporítóanyag – a (4) bekezdésben foglalt
kivételekkel – csak abban az esetben hozható forgalomba, ha hivatalosan prebázis, bázis vagy certifikált szaporítóanyagnak ismerték el, illetve a nem alanynak szánt
szaporítóanyag hivatalosan ellenõrzött standard szaporítóanyag, és a 2. számú melléklet követelményeinek
megfelel. A forgalomba hozott szaporítóanyagot az
MgSzH Központja és az MgSzH területi szerve szúrópróbaszerûen ellenõrzi.
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(2) Valamely tagállamban bázis kategóriában certifikált
szaporítóanyagról közvetlenül származó és egy másik tagállamban felnevelt szaporítóanyagot a bázis szaporítóanyagot elõállító államban akkor lehet elismertetni, ha a
szaporítási felületet az 1. és 8. számú melléklet elõírásainak megfelelõ ellenõrzéseknek vetették alá, valamint a
2. számú melléklet elõírásait teljesítették és ezt hivatalos
vizsgálat igazolja.
(3) Azon szõlõfajtáknak és klónjainak szaporítóanyagai, amelyeket valamely tagállamban certifikáltak, vagy a
standard szaporítóanyag ellenõrzése alapján engedélyeztek, Magyarország területén is szabadon forgalomba hozhatók.
(4) Az MgSzH Központja a Magyarország területén
lakó, illetve székhellyel rendelkezõ termelõknek engedélyt ad meghatározott mennyiségû – fajtánként, illetve
klónonként legfeljebb 10 hektár földterületre elegendõ – olyan szaporítóanyag forgalomba hozatalára,
amennyiben annak rendeltetése igazoltan
a) kísérleti és tudományos cél,
b) nemesítési tevékenység, vagy
c) a genetikai sokféleség fenntartására irányuló tevékenység.
(5) Az Európai Unió területén átmenetileg fellépõ és
más módon ki nem küszöbölhetõ szaporítóanyag-ellátási
nehézségek áthidalására, meghatározott idõtartamra az
Európai Unió egész területén vagy valamely részén meghatározott mennyiségû, alacsonyabb minõségi követelményû szaporítóanyag forgalomba hozatala engedélyezhetõ.
Az engedélyre irányuló kérelmet a szaporítóanyag-elõállító az MgSzH Központjánál nyújthatja be, a kérelmet az
MgSzH Központja az Európai Bizottsághoz továbbítja. Az
Európai Bizottság hozzájárulása esetén a forgalomba hozatali engedélyt az MgSzH Központja adja ki. A címkék
színére vonatkozóan a 9. § (5) bekezdését kell alkalmazni.
Amennyiben a szaporítóanyag nem tartozik a 9. § (5) bekezdése szerinti kategóriákba, a címke színe barna. A címkén fel kell tüntetni, hogy a szaporítóanyag milyen kategóriába tartozik, és hogy alacsonyabb követelményeknek felel meg.
(6) A szõlõiskolai engedéllyel rendelkezõ engedélyes
saját telephelyén a szaporítóanyagot az MgSzH Központjának külön engedélye nélkül – a 2–4. számú mellékletben
foglaltak szerint – forgalomba hozhatja.
(7) Szaporító alapanyag továbbértékesítése (viszonteladás) csak nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ
forgalmazó részére megengedett. A szaporító alapanyag
viszonteladás nem terjedhet ki a prebázis és bázis kategóriára. Szõlõiskolai engedélyes részére – indokolt
esetben – az MgSzH Központja egyedi engedélyt adhat
ki valamennyi kategóriájú szaporító alapanyag viszonteladására.
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(8) A prebázis, bázis és certifikált törzsültetvény, valamint a standard ültetvény és az árutermelõ szõlõiskola
fenntartója a certifikáción átesett vagy ellenõrzött szaporítóanyagot telephelyérõl külön engedély nélkül forgalomba
hozhatja. A szõlõiskola fenntartója a szaporítóanyag felhasználása és forgalomba hozatala esetén köteles az
MgSzH Központja által szigorú számadású nyomtatványként átadott, az 5. számú melléklet szerinti származási igazolványt kiállítani, a vásárló részére átadni és annak egy
példányát az MgSzH Központja részére rendszeresen
megküldeni.
(9) A szaporító alapanyagtermõ törzsültetvény és az
árutermelõ szõlõiskola fenntartója köteles az elõállított,
felhasznált és forgalomba hozott szaporítóanyagokról folyamatosan nyilvántartást vezetni és azt az ellenõrzés során az MgSzH Központja részére átadni vagy megküldeni.
A nyilvántartásban a prebázis, bázis és certifikált kategóriájú növényállományokat, tételeket a standard tételektõl
elkülönítetten kell kezelni, és külön lapon kell nyilvántartatni. A nyilvántartást és mellékleteit (bizonylatok, jegyzõkönyvek) 5 évig meg kell õrizni.

Lerakati forgalomba hozatal
15. §
(1) Szõlõ ültetési anyag kistételes forgalomba hozatala
a szõlõiskolai engedélyes telephelyén kívül lerakatban
vagy egyéb értékesítõ helyen (a továbbiakban: árusítóhely) az MgSzH Központjának elõzetes engedélyével történhet.
(2) Az MgSzH Központja az árusítóhely létesítését akkor engedélyezi, ha
a) az árusítóhely vezetõje vagy állandó alkalmazottja
legalább kertészeti vagy növénytermesztési, legalább
szakmunkás végzettséggel rendelkezik,
b) az árusítóhelyen a szakmai feltételek biztosítottak,
adottak az ültetési anyag életképességének, épségének
megõrzésére, az egyes tételek elkülönítésére, megjelölésére vonatkozó feltételek,
c) az MgSzH területi szerve a növényegészségügyi alkalmasságot igazolta.
(3) Az árusítóhely csak az MgSzH Központja által ellenõrzött, származási igazolvánnyal rendelkezõ ültetési
anyagot veheti át értékesítésre, és azt – a 4. számú mellékletben foglalt kivétellel – zárt csomagolási egységben hozhatja forgalomba. A vásárolt tételekrõl köteles folyamatosan nyilvántartást vezetni és azt 5 évig megõrizni.
(4) Az árusítóhely üzemeltetése során folyamatosan
gondoskodni kell az ültetési anyagok:
a) életképességének és épségének megõrzésérõl,
b) a tételek megjelölésérõl, keveredésének megakadályozásáról,
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c) fajta és kategória szerinti elkülönítésérõl,
d) selejttérrõl, annak feltûnõ megjelölésével,
e) a zárlati, vizsgálatköteles és egyéb károsítók fertõzésének megakadályozásáról az árusító helyen és annak
50 m-es körzetében.
(5) Az árusító helyen jól látható módon fel kell tüntetni
az ültetési anyagok árumegnevezését, árát, fajtáját, oltvány esetén alanyát.
(6) Az árusítóhely az értékesítés során az eladott ültetési
anyagról köteles eladási jegyzéket adni a vásárlónak,
amely tartalmazza:
a) az árusítóhely megnevezését, címét,
b) az értékesítés idõpontját,
c) az ültetési anyag mennyiségét, fajtáját, oltvány esetén alanyát, kategóriáját, árát és származási helyét.
(7) Az árusítóhelyet az MgSzH Központja és területi
szervei ellenõrzik.
(8) Az MgSzH Központja a forgalomba hozatali engedélyt visszavonja, ha az árusítóhelyen az engedélyes
5 éven belül ismételten és szándékosan megszegték a
szaporítóanyag forgalomba hozatalára vonatkozó elõírásokat.

Nagykereskedelmi forgalomba hozatal
16. §
(1) Szõlõ szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalomba hozatala az MgSzH Központjának elõzetes engedélyével végezhetõ. Az MgSzH Központjának engedélye nem
pótolja a kereskedelmi tevékenységhez szükséges egyéb
feltételeket.
(2) Az MgSzH Központja a nagykereskedelmi forgalomba hozatalt akkor engedélyezi, ha a kérelmezõ vagy állandó alkalmazottja legalább kertészeti vagy növénytermesztési, legalább középfokú végzettséggel rendelkezik
és a telephelyen biztosítottak a 15. § (2) bekezdésének b)
és c) pontja szerinti feltételek.
(3) Az MgSzH Központja a nagykereskedelmi forgalomba hozatalt nem engedélyezi, ha a kérelmezõ a kérelem
benyújtását megelõzõ 5 éven belül szándékosan megsértette a szaporítóanyag elõállítására, felhasználására vagy
forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályokat, és errõl
jogerõs határozat született.
(4) A nagykereskedelmi forgalmazó köteles:
a) a vásárolt és értékesített szaporítóanyag-tételekrõl
folyamatosan nyilvántartást vezetni, és a bizonylatokkal
együtt ezt 5 évig megõrizni,
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b) az értékesített tételekrõl az 5. számú melléklet szerinti származási igazolványt kiállítani, annak egy példányát a vásárló részére átadni, egy példányát pedig az
MgSzH Központjának rendszeresen megküldeni.
(5) A nagykereskedelmi forgalomba hozatal során be
kell tartani, illetve alkalmazni kell a 15. § (3) és (4), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat is.

Szaporítóanyag import, export
17. §
(1) A harmadik országból való szaporítóanyag importnak az Európai Bizottság javaslata alapján történõ, az
Európai Unió Tanácsa általi engedélyezése iránti kérelmet
az MgSzH Központjához kell benyújtani.
(2) A szaporítóanyagok harmadik országból történõ importja esetén az alábbi adatokat kell a kérelemben feltüntetni:
a) faj (botanikai név),
b) fajta, klón, gyökeres oltvány esetében ezek az adatok az alanyra és a nemesre egyaránt értendõk,
c) kategória,
d) a szaporítóanyag típusa,
e) elõállító ország és hivatalos ellenõrzési hatóság,
f) feladó ország, amennyiben nem azonos az elõállító
országgal,
g) importõr,
h) a szaporítóanyag mennyisége.
(3) Az importengedély iránti kérelemnek a fentieken kívül tartalmaznia kell a termelõ nevét, az import célját és a
szállítás idõpontját.
(4) A behozott szaporítóanyag tárolási helyérõl és
mennyiségérõl a Magyar Köztársaság területére történõ
beérkezést követõ 3 napon belül az importáló köteles az
MgSzH Központját értesíteni és kérni a belföldi forgalmazáshoz szükséges ellenõrzést.
(5) Belföldi célra a tétel csak abban az esetben használható fel, ha a hazai elõírásoknak megfelelõ fajtájú,
oltvány esetén alanyú, kategóriájú és minõségû. Alapanyagként történõ behozatal, külföldi bértermeltetés
esetén – amennyiben a fajta Magyarországon nem telepíthetõ – az ültetési anyag teljes mennyiségét kötelezõ kiszállítani Magyarországról.
(6) A rendeletben foglaltaktól a harmadik országba szállítandó szõlõ szaporítóanyagok esetében a célország elõírásaira figyelemmel az MgSzH Központja eltérést engedélyezhet. Amennyiben a harmadik országba szállítandó
szõlõ szaporítóanyag nem felel meg e rendelet elõírásainak, certifikációs címkével nem látható el.
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Ellenõrzés
18. §

(1) A szaporítóanyag ellenõrzését e rendelet és a külön
jogszabályok elõírásai alapján az MgSzH Központja és az
MgSzH területi szervei végzik.
(2) Az MgSzH Központja gondoskodik arról, hogy a
szaporítóanyag azonossága biztosított legyen az elõállítástól a felhasználásig.
(3) Az MgSzH Központja és területi szervei a zárlati intézkedésrõl kölcsönösen értesítik egymást.

19. §
A szaporítóanyagnak jeligére vagy postafiókra cégmegnevezés nélküli hirdetése, mozgó árus útján és engedély nélküli értékesítése tilos.
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2. Az egyes tételeket az ültetvényben legalább a sortávolságnak megfelelõ sávval egymástól elkülönítették, táblával megjelölték (fajta, klón, alany, telepítési év, kategória, terület, tõkeszám vagy a tételszám), a területrõl a vázrajzot fajtánként a sorok feltüntetésével elkészítették, és az
izolációs távolságot megtartották.
3. A szaporító terület mûvelési feltételeinek és a növények fejlettségi stádiumának lehetõvé kell tenniük a fajtaazonosság és a fajtatisztaság, valamint szükség esetén a
klónazonosság és a klóntisztaság, továbbá a növényegészségügyi állapot megfelelõ ellenõrzését.
4. A talaj vagy szükség esetén a termesztõközeg esetében megfelelõen biztosított a károsító szervezetektõl vagy
azok vektoraitól, különösen a vírusbetegségeket hordozó
nematódáktól való mentesség. A törzsültetvényeket és a
szõlõiskolákat olyan megfelelõ feltételek mellett kell létesíteni, hogy elkerülhetõ legyen a károsító szervezetekkel
való megfertõzõdés veszélye.
5. A szaporítóanyag értékét csökkentõ károsító szervezetek jelenléte a lehetõ legalacsonyabb szinten legyen.

Záró rendelkezések
20. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg a szõlõ szaporítóanyagok elõállításáról, minõsítésérõl és forgalomba hozataláról szóló
90/2004. (V. 18.) FVM rendelet hatályát veszti.

6. Szõlõiskolát nem lehet termõ szõlõben és attól 3 méteren belül telepíteni, a szõlõiskola lelevelezésének és felszedésének legkorábbi határideje október 20.
7. Gyökeres dugványok és oltványok elõállításához
felhasznált szaporító alapanyagok, szõlõvesszõ részek
csak eredményesen vizsgált állományokról (törzsültetvény stb.) származhatnak.

(2) E rendelet a vegetatív szõlõ-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 71/140/EGK, 74/648/EGK,
77/629/EGK, 78/55/EGK, 78/692/EGK, 82/331/EGK,
86/155/EGK, 88/332/EGK, 2002/11/EK és 2005/43/EK
irányelveknek való megfelelést szolgálja.

8. A törzsültetvényekben és szõlõiskolákban évente
legalább egy hivatalos ellenõrzést el kell végezni. További
növényegészségügyi ellenõrzést olyan vitás esetekben kell
végezni, amely viták a szaporítóanyag minõségi romlása
nélkül eldönthetõk.

Gõgös Zoltán s. k.,

2. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztériumi államtitkár

A szaporítóanyagokra vonatkozó
követelmények
1. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
A növényállományokra vonatkozó
követelmények
1. A növényállománynak fajtaazonosnak és fajtatisztának kell lennie, valamint szükség esetén klónazonosnak és
klóntisztának.

I. Általános feltételek
1. A szaporítóanyagnak igazolt származásúnak kell
lennie, az MgSzH Központja és az MgSzH területi szerve,
illetve valamely tagállam illetékes hatósága által szaporítás céljára elfogadott állományból származzon.
2. A szaporítóanyagnak fajtaazonosnak és fajtatisztának, és szükség esetén klóntisztának kell lennie, standard
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szaporítóanyag forgalmazásakor 1%-os fajtakeveredés
megengedett.
3. A szaporítóanyag minimális technikai tisztasága 96%.
A következõk technikailag nem tekintendõk tisztának:
a) teljesen vagy részben kiszáradt szaporítóanyag, még
abban az esetben is, ha kiszáradás után vízben áztatták,
b) károsult, csavarodott vagy sérült szaporítóanyag,
különösen, ha a sérüléseket jégverés vagy fagyás idézte
elõ, vagy azok nyomódottak, töröttek,
c) az alábbi III. pontban meghatározott követelményeknek nem megfelelõ szaporítóanyag.
4. A vesszõk kielégítõ beéredést mutatnak. A fa-bél
arány a fajtának megfelelõ.
5. A szaporítóanyag értékét csökkentõ károsító szervezetek jelenléte a lehetõ legalacsonyabb szinten legyen.
A hatékonyan nem kezelhetõ, károsító szervezeteknek
tulajdonítható egyértelmû jeleket vagy tüneteket mutató
szaporítóanyagot el kell távolítani.
II. Különleges feltételek
1. Gyökeres szõlõoltványok
Az ugyanazon kategóriájú szaporítóanyagok kombinációjából álló gyökeres szõlõoltványokat ugyanabba a kategóriába kell sorolni.
A különbözõ kategóriájú szaporítóanyagok kombinációjából álló gyökeres szõlõoltványokat a legalacsonyabb
komponens kategóriájába kell sorolni.
III. Osztályozás
1. Oltásra nevelt alanyvesszõk, nemes oltóvesszõk és
dugványiskolai szõlõvesszõk
A) Átmérõ
Az ízköz legkisebb keresztmetszetén mért legnagyobb
átmérõt jelenti. Ez az elõírás nem vonatkozik a zöld hajtásokra.
a) Oltásra nevelt alanyvesszõk és nemes oltóvesszõk:
aa) átmérõ a vesszõ felsõ részén: 6,5–12 mm;
ab) a vastagabb végen mért átmérõ legfeljebb 15 mm,
kivéve a helyben oltásra szánt nemes szõlõvesszõket.
b) Dugványiskolai szõlõvesszõk: legkisebb átmérõ a
felsõ részen: 3,5 mm.
B) Hosszúság magyarországi forgalomba hozatalra
szánt, Magyarországon elõállított
a) Alany oltóvesszõ esetén:
A nódusz alapjától a vesszõ felsõ végéig mérve háromszoros hosszúság esetén legalább 130 cm, egyszeres
hosszúság esetén legalább 35 cm, a nódusz alatt legalább
2 cm-es vesszõcsonk legyen.
b) Alany dugványvesszõ esetén:
A nódusz alapjától a vesszõ felsõ rügyéig mérve legalább 35 cm és felette, továbbá a legalsó nódusz alatt legalább 2 cm-es vesszõcsonk legyen.
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c) Nemes dugványvesszõ esetén:
A nódusz alapjától a vesszõ felsõ rügyéig mérve legalább 40 cm és felette, továbbá a legalsó nódusz alatt legalább 2 cm-es vesszõcsonk legyen.
d) Nemes oltóvesszõk esetén:
Legalább öt használható rüggyel rendelkezõ oltóvesszõnél az alsó nódusz alapjától a vesszõ felsõ végéig
mérve legalább 50 cm, és a felsõ rügy felett legalább
3 cm-es vesszõcsonk legyen. Egyrügyes oltóvesszõ (oltócsap) esetében a minimális hosszúság 7 cm (a rügy felett
legalább 2 cm, a rügy alatt legalább 5 cm).
2. Gyökeres szõlõdugványok
A) Átmérõ
A legfelsõ hajtás alatti ízköz közepén mért átmérõnek
legalább 5 mm-nek kell lennie. Ez az elõírás nem alkalmazható a zöld hajtásokból nyert szaporítóanyagból származó gyökeres szõlõvesszõkre.
B) Hosszúság
A talpgyökerek kiindulásának legalsó pontja és a legfelsõ hajtás alapja közötti minimális hosszúság:
a) az oltásra nevelt szõlõdugványok esetén 30 cm,
azonban a szicíliai rendeltetésû gyökeres dugvány esetén
ennek a hosszúságnak 20 cm-nek kell lennie,
b) egyéb gyökeres szõlõdugványok esetén 20 cm,
c) magyarországi felhasználásra elõállított gyökeres
nemes dugványoknál 40 cm,
d) magyarországi felhasználásra elõállított gyökeres
alany dugványoknál 35 cm,
e) rügydugványból történt elõállítás esetén pedig legalább a növekménnyel együtt a c) és d) alpontok szerinti
hosszúságig érett, sérüléstõl mentes.
Ez az elõírás nem alkalmazható a zöld hajtásokból nyert
szaporítóanyagból származó gyökeres szõlõdugványokra.
C) Gyökerek
Minden növénynek legalább három, jól kifejlett és megfelelõen elhelyezkedõ gyökere kell, hogy legyen. A 420 A
fajtánál azonban elegendõ két megfelelõen fejlett gyökér,
feltéve hogy ezek átellenesen helyezkednek el.
D) Vesszõcsonk
A szõlõvesszõt a diafragma alatt megfelelõ távolságban
kell elvágni, hogy elkerülhetõ legyen annak károsodása,
de nem több mint 1 cm-rel alatta.
3. Gyökeres szõlõoltványok
A) Hosszúság
A talpgyökerek kiindulásának legalsó pontja és a legfelsõ hajtás alapja közötti minimális hosszúság:
a) legalább 20 cm,
b) magyarországi felhasználásra elõállított oltványok
esetében 35 cm.
Ez az elõírás nem alkalmazható zöld hajtásokból nyert
szaporítóanyagból származó gyökeres szõlõoltványokra.
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B) Gyökerek
Minden növénynek legalább három, jól kifejlett és megfelelõen elhelyezkedõ gyökere kell, hogy legyen. A 420 A
fajtánál azonban elegendõ két megfelelõen fejlett gyökér,
feltéve hogy ezek átellenesen helyezkednek el.
C) Oltásforradás
Az oltás helye kielégítõen, szabályosan beforradt, az oltásforradás szilárd.
D) Vesszõcsonk
A szõlõvesszõt a diafragma alatt megfelelõ távolságban
kell elvágni, hogy elkerülhetõ legyen annak károsodása,
de nem több mint 1 cm-rel alatta.
4. Termesztõedényes ültetési anyagok
A) A vegetációs idõben levõ ültetési anyagoknak – a
vesszõérettség kivételével – meg kell felelniük a III. pont
2. és 3. alpontban elõírtaknak. A gyökérzet a termesztõedényt jól szõje át, hajtása víztelített, növekedésben levõ
legyen.
B) Nyugalmi állapotban levõ ültetési anyagoknak meg
kell felelniük a III. pont 2. és 3. alpontban elõírtaknak.
5. In vitro (mikroszaporítás) szaporításból származó ültetési anyagok
Az in vitro szaporítás során elõállított szaporítóanyagoknak – a vesszõ átmérõje kivételével – az in vivo (hagyományos) továbbnevelés után meg kell felelniük a
III. pont 2–4. alpontban elõírt követelményeknek.

3. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Szõlõ szaporítóanyagok kötegelése
Szaporítóanyag áruféleségtõl függõen a következõk
szerint kell a csomagolási egységeket, kötegeket kialakítani:
1 – Megnevezés

1. Gyökeres szõlõoltvány

2 – Darabszám

3 –- Maximális
mennyiség

25, 50, 100
vagy 100 többszörösei

500

2. Gyökeres európai szõlõ
dugvány vagy gyökeres alany
szõlõdugvány

25, 50, 100
vagy 100 többszörösei

500

3. Nemes oltóvesszõ legalább
5 használható rüggyel rendelkezõ egyrügyes (oltócsap)

100 vagy 200
500 vagy 500
többszörösei
zsákban

200
5000

4. Alany oltóvesszõk

100 vagy 100
többszörösei

1000

5. Nemes és alany dugványvesszõk

100 vagy 100
többszörösei

500
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Különös feltételek

I. Kis mennyiségek
Amennyiben szükséges, a csomagok és kötegek mérete
(darabszáma) a fenti 1. oszlopban felsorolt szaporítóanyagok minden típusa és kategóriája esetén a fenti 2. oszlopban feltüntetett minimális mennyiségeknél kisebb is lehet.
II. Gyökeres szõlõnövények bármilyen termesztõközegben cserépben, rekeszben vagy ládában
A darabszám és a maximális mennyiség nem alkalmazandó.

4. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Jelölés
I. Kötelezõen elõírt információk
1. EK-elõírásnak megfelelõ
2. Elõállító ország
3. Certifikációért vagy ellenõrzésért felelõs hatóság és
tagállam, vagy betûjelük
4. A zárolásért felelõs személy neve és címe vagy azonosítószáma
5. Faj
6. Szaporítóanyag típusa
7. Kategória
8. Szaporítóanyag fajtája és adott esetben klónja. A
gyökeres szõlõoltványok esetén ezt az alany és a nemes
komponensre vonatkozóan is fel kell tüntetni.
9. Tétel hivatkozási száma
10. Mennyiség
11. Hosszúság – kizárólag az oltásra nevelt alanyvesszõk esetén: ez az érintett tétel szõlõvesszõinek minimális hosszára vonatkozik
12. A szaporítóanyag elõállításának éve
II. Minimumfeltételek
A címkének az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
1. A címkét kitörölhetetlen módon kell kinyomtatni, továbbá könnyen olvashatónak kell lennie.
2. A címkét szembetûnõ, könnyen észrevehetõ helyre
kell elhelyezni.
3. Az I. pontban meghatározott információkat semmilyen módon – más írással vagy ábrával – nem lehet eltakarni, olvashatatlanná tenni vagy megszakítani.
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4. Az I. pontban meghatározott információkat ugyanabban a látómezõben kell megjeleníteni.
III. A végsõ fogyasztóknak szánt kis mennyiségek
tekintetében alkalmazott eltérés
1. Egynél több egységre érvényes címkénél
Az I. pont 10. alpontjában meghatározott címke esetén
elõírt információ: „A csomagok vagy kötegekben található
egységek pontos száma”.
2. Egyetlen egységre érvényes címkénél
Az I. pontban megállapított információk közül nem kell
feltüntetni:
– szaporítóanyag típusa,
– kategória,
– tétel referenciaszáma,
– mennyiség,
– az oltásra nevelt alanyvesszõk hossza,
– a szaporítóanyag elõállításának éve.
IV. A cserépben, rekeszben vagy ládában lévõ
szõlõnövények esetén alkalmazott eltérés
A bármilyen termesztõközegben lévõ, cserépben, rekeszben vagy ládában elhelyezett gyökeres szõlõnövények esetében, amikor az ilyen szaporítóanyag sajátosságából adódóan a zárási követelményeknek (beleértve a
címkézést is) nem lehet eleget tenni:
a) a szaporítóanyagot fajtaazonos, adott esetben klónazonos és egyedszám tekintetében is megfelelõen azonosított különálló tételekben kell tartani,
b) a hivatalos címke nem kötelezõ,
c) a szaporítóanyagot az 5. számú melléklet szerinti kísérõokmánnyal kell ellátni,
d) szállítóegységként (ládánként) a szaporítóanyag
azonosítását biztosító árucímkét kell elhelyezni.

c) az okmányon fel kell tüntetni a szállítmány egyedi
tételeirõl szóló, az alábbi II. pontban meghatározott információkat,
d) az okmányt az átvevõnek legalább egy évig meg kell
õrizni, és a hivatalos ellenõrzõ hatóság rendelkezésére kell
bocsátani.
II. A közlendõ információk felsorolása
1. EK-elõírásnak megfelelõ
2. Elõállító ország
3. Certifikációért vagy ellenõrzésért felelõs hatóság és
tagállam, vagy betûjelük
4. Sorszám
5. Átadó (cím, regisztrációs szám)
6. Átvevõ (cím)
7. Faj
8. A szaporítóanyag típusa(i)
9. Kategória (kategóriák)
10. Fajta (fajták), és adott esetben a klón(ok). A gyökeres szõlõoltványok esetén ezt az alanyra és a nemes komponensre vonatkozóan is fel kell feltüntetni
11. Kötegenkénti darabszám
12. Tétel összes darabszáma
13. Szállítás idõpontja
Magyarországi forgalmazók csak az MgSzH Központja
által kibocsátott, a fenti követelményeknek megfelelõ kivitelû kísérõokmányt alkalmazhatják.”
6. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Kiindulási (prebázis) állományok létrehozására
szolgáló növényeken vizsgálandó károsítók
A károsító
típusa

1. Vírusok

5. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Kísérõ okmány (származási igazolvány)
mintája
„KÍSÉRÕOKMÁNY
(származási igazolvány)
I. Betartandó feltételek
Amikor a tagállamok kísérõokmány kiállítását írják elõ:
a) az okmányt legalább két példányban kell kiállítani
(átadó és átvevõ),
b) az okmánynak (átvevõ példánya) az átadás helyétõl
az átvevõ telephelyéig kísérnie kell a szállítmányt,
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A károsító vagy betegség neve

Szõlõ fertõzõ leromlás
(Grapevine degeneration)
komplex betegséget okozó
vírusok:
Grapevine fanleaf virus
Arabis mosaic virus
Grapevine chrome mosaic
virus
Tomato black ring virus)
Szõlõ levélsodródását okozó
vírusok:
Grapevine leafroll-associated
virus type 1, 3
Szõlõ faszöveti barázdáltság
komplex betegség:
Rugose wood complex
(GVA, GVB, GVD)
Grapevine fleck virus

A károsító
nevének
rövidítése

GFLV
ArMV
GCMV
TBRV

GLRaV–1,3

GFkV
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A károsító
típusa

2. Fitoplazmák

3. Baktériumok

4. Gombák
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A károsító vagy betegség neve

Flavescence dorée

A károsító
nevének
rövidítése

FD

Grapevine yellows betegséget GYs
okozó nem FD fitoplazmák
Xilophilus ampelinus
Szõlõre patogén
Agrobacterium spp.
Szõlõ leromlást és kordonkar
elhalást okozó gombafajok

7. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
A szõlõ certifikációs rendszerében vizsgálandó
károsítók
A károsító
típusa

1. Vírusok

2. Fitoplazmák
3. Baktériumok

A károsító vagy betegség neve

Szõlõ fertõzõ leromlás
(Grapevine degeneration)
komplex betegséget okozó vírusok:
Grapevine fanleaf virus
Arabis mosaic virus
Szõlõ levélsodródását okozó
vírusok:
Grapevine leafroll-associated
virus type 1, 2, 3
Szõlõ faszöveti barázdáltság
komplex betegség:
Rugose wood complex (GVA,
GVB, GVD)
Grapevine fleck virus
Flavescence dorée

A károsító
nevének
rövidítése

GFLV
ArMV

GLRaV–1,2,3
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gének megõrzéséhez a szaporító és ültetési anyag elõállítása során megfelelõ szintû technológiai elõírások betartása
szükséges. Akkor tekintünk egy ültetvényt (állományt) a
certifikációs rendszerben mentesnek, ha:
a) termõhelye az elõzetes szemle alapján a mentesség
megõrzésének szempontjából (izoláció, elõvetemény, talajvizsgálat) alkalmasnak minõsül a telepítésre,
b) a szaporításhoz használt növényfajta (alany, nemes)
a certifikációs rendszerben elõállított kiindulási növényekrõl, törzsállományokról vagy azok mentesen fenntartott szaporulatairól származik,
c) az ültetvény (állomány) fenntartásánál a mentesség
megõrzésére vonatkozó technológiai elõírásokat a termelõ
betartotta,
d) az elõállítás során a szaporító- és ültetési anyag kötelezõ és rendszeres ellenõrzõ vizsgálata megtörtént.
2. A certifikált anyanövényekrõl vagy növényállományból további certifikált szaporító- vagy ültetési anyagot elõállítani szándékozó termelõ az MgSzH területi szervének köteles elõállítási, illetve telepítési szándékát elõzetesen, õszi telepítés esetén a telepítési év március 31-éig,
tavaszi telepítés esetén a telepítést megelõzõ év július
31-éig bejelenteni.
3. A termelõ a certifikációra vonatkozó jelzést és a növényútlevelet csak az MgSzH Központja és az MgSzH
illetékes területi szerve által ellenõrzött tényleges leltári
készletnek megfelelõ mennyiségû, certifikált anyanövényekrõl, állományokról vagy azok ellenõrzött körülmények között fenntartott szaporulatairól származó szaporító- vagy ültetési anyagra használhatja fel.
4. Nem certifikált szaporító-, illetve ültetési anyaggal
történõ keveredés esetén a certifikációs címkét valamennyi egységrõl (köteg, konténer stb.) el kell távolítani.
Az ilyen növényanyag csak standard minõsítésû lehet.

GFkV
FD

Stolbur fitoplazma
Xilophilus ampelinus

8. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
A certifikált szõlõ szaporítóanyagok elõállításának
és forgalomba hozatalának növényegészségügyi
ellenõrzésére és igazolására vonatkozó elõírások
I. Általános elõírások
1. A certifikált szõlõ szaporító alapanyag és ültetési
anyag elõállításához használt kiinduló anyagok mentessé-

5. A certifikációra utaló jelzést az értékesített szaporító- és ültetési anyagok kötelezõen elõírt kísérõ okmányain
is fel kell tüntetni.
6. Amennyiben az ellenõrzõ vizsgálatok nem igazolják
a szaporító-, illetve ültetési anyag elõírásoknak megfelelõ
állapotát, vagy a vizsgálatok, illetve a szaporítás, termesztés során a termelõ a vonatkozó technológiai elõírásokat
nem tartotta be, az MgSzH területi szerve, továbbá az ellenõrzésre jogosult köteles a certifikációra utaló megkülönböztetõ jelzés használatát azonnal megtiltani.
II. Különleges elõírások
1. Kiindulási (prebázis) állományok létrehozására
szolgáló növényegyedek vizsgálata
1.1. A szaporításra kiválasztott növényegyedet
(3–5 db) növényegészségügyi ellenõrzés céljából az
MgSzH területi szervének be kell jelenteni.
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1.2. A helyszíni vizuális növényegészségügyi vizsgálat
kiterjed a növény és környezete egészségi állapotára, zárlati károsítók, és a 4. számú mellékletben meghatározott
károsítók jelenlétére. A vizuálisan tünetmentesnek bizonyult növényegyedet „A szaporítóanyag certifikáció rendszere és követelményei” címû Módszertani Útmutatóban
(a továbbiakban: Módszertani Útmutató) elõírt, nemzetközileg elfogadott biológiai tesztelési és laboratóriumi
(ELISA és molekuláris) vizsgálati eljárásoknak kell alávetni.

2.1.2. A törzsültetvények és certifikált szõlõiskolák telepítését megelõzõ két évben virológiai szempontból az
alábbi vírusgazda kultúrnövények elõveteményként történõ termesztése nem megengedett:

1.3. A növényegyed eredeti környezetében fenntartható, arról a tulajdonos köteles nyilvántartást vezetni.

2.1.3. A telepítendõ területen a vírusvektor fonálféreg
fertõzöttséget az MgSzH területi szerve köteles ellenõrizni. A megvizsgált minta alapján a terület vírusvektor fonálférgeket nem tartalmazhat. Ha a vizsgálat fertõzést állapít meg, más területet kell kijelölni.
Vírusvektor fonálféregként az alábbiakat kell figyelembe venni:
Xiphinema index
Xiphinema italiae
Xiphinema diversicaudatum
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
2.1.4. A törzsültetvény és certifikált szõlõiskola létesítésére szolgáló terület alkalmasságának elbírálására elõzetes termõhelyi szemlét kell kérni az MgSzH területi szervétõl. A szemle kiterjed:
a) az izolációs távolság felmérésére,
b) az elõveteményekre,
c) a talaj vírusvektor fonálféreg fertõzöttségének meghatározására,
d) a speciális szakmai feltételek vizsgálatára (elkülönítés lehetõsége a szaporítás, a nevelés, a kitermelés, a csomagolás és a szállítás folyamatában, valamint a bizonylatolási feltételek megléte, az ügyviteli fegyelem betartása és
mindezek személyi garanciája).

1.4. A tesztelési eljárásokhoz a növényegyedrõl szedett
szaporítóanyag felhasználásával – saját gyökéren vagy
mentes alanyra történõ oltással – a mentességet megõrzõ
körülmények biztosításával le kell szaporítani a kiválasztott növényegyedet. Az így kapott szaporulatot a tesztelés
idõtartama alatt a légbeli vagy a talajban élõ vektorokkal
történõ fertõzéstõl mentességet biztosító körülmények között kell tartani. A szükséges ellenõrzõ vizsgálatok elvégzése után ez az anyag lehet a fajta (klón) szaporítási kiinduló anyaga, a prebázis állomány alapanyaga.
1.5. Olyan fajtáknál, ahol egyik kiválasztott egyed
tesztelése sem adott negatív eredményt, a növényt hõkezelésben kell részesíteni a Módszertani Útmutatóban elõírt
módon.
1.6. A kiindulási (prebázis) törzsültetvénybe történõ
kiültetéssel egy idõben az adott fajta 3–5 egyedét tenyészedényben, izolátorházban is el kell helyezni.
2. Törzsültetvények (prebázis, bázis, certifikált üzemi),
illetve certifikált ültetési anyagot elõállító szõlõiskolák
2.1. Létesítés
Prebázis, bázis, certifikált üzemi törzsültetvényt
(a továbbiakban: törzsültetvény), certifikált szõlõiskolát
az létesíthet, aki az MgSzH Központjának engedélyével
rendelkezik, és a növényegészségügyi követelményeknek
megfelel. Törzsültetvényt, illetve certifikált szõlõiskolát
az illetékes MgSzH területi szerve által jóváhagyott területen lehet létesíteni.
2.1.1. A törzsültetvények és certifikált növényanyagok
megengedett legkisebb izolációs távolsága eltérõ státusú
ültetvényektõl és közös patogén-gazda növényektõl:
Izolációs távolság
(m)
Ültetvény típusa

Prebázis törzsültetvény
Bázis törzsültetvény
Certifikált törzsültetvény
Certifikált szõlõiskola
1

Eltérõ virológiai
Közös
státusú
gazdanövényektõl1
szõlõültetvénytõl

20
10
3
3

20
20
10
10

Közös gazdanövények: a 2.1.2. pontban felsorolt növényfajok.

Cucumis
Lycopersicon
Rubus
Ribes

Nicotiana
Prunus
Solanum

2.2. Fenntartás
2.2.1. A fajta, illetve klón fertõzésmentes egyedeit, tõkeazonosan, blokkszerûen (oszlopközökben) kell eltelepíteni. Prebázis és bázis törzsültetvényekrõl egyedenkénti
térképet kell készíteni és egyedenkénti nyilvántartást kell
vezetni.
2.2.2. Az izolátor alatti elkülönített elhelyezés feltételeit a Módszertani Útmutató szerint kell kialakítani.
2.2.3. Törzsültetvényekben, szõlõiskolákban köztes
kultúra termesztése nem megengedett, a füvesítés kivételével.
2.2.4. A törzsültetvény, szõlõiskola tulajdonosa köteles:
a) olyan növényvédelmi technológiát alkalmazni,
amely a károsítók átvitele szempontjából veszélyes vektorok (fonálférgek, kabócák, pajzstetvek stb.) megtelepedését megakadályozza,
b) az ültetvényt, szõlõiskolát gyommentesen tartani,
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c) az ültetvényben a légbeli vektorok megjelenését különbözõ módszerekkel (csapdázással) elõre jelezni,
d) az esetlegesen fertõzött egyedek szelektálását a tünetek jelentkezésének idõpontjában, a vegetációban folyamatosan elvégezni, a gyanús egyedeket megjelölni és nyilvántartásába bejegyezni, és azt az ellenõrzésre jogosultnak
bemutatni,
e) az ültetvény, szõlõiskola szaporítóanyagának elkülönített begyûjtésérõl, feldolgozásáról, minõsítésérõl, tárolásáról gondoskodni,
f) a növényállományról, annak szaporítóanyagáról, a
minõsített tételek felhasználásáról (értékesítésérõl) naprakész nyilvántartást vezetni,
g) az elõírt kontroll vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni,
h) a telepített állományt azonosításra alkalmas jeltáblával megjelölni,
i) minden olyan eseményt, munkafázist, amely az elhelyezett növények állagát, növényegészségügyi állapotát
módosíthatja, nyilván kell tartani és az ellenõrzésre jogosultnak bejelenteni, a certifikált jelzés használatát az
MgSzH Központja által ellenõrzött tényleges leltári készlet alapján (fajtanév, klón, darabszám) az ellenõrzésre jogosultnak bejelenteni.
2.3. Ellenõrzés
2.3.1. A törzsültetvényekben és szõlõiskolákban a vegetációs idõszak folyamán legalább egy alkalommal a károsítók diagnosztizálására legmegfelelõbb idõpontban vizuális növényegészségügyi vizsgálatot kell végezni a zárlati károsítóktól, valamint az 5. számú mellékletben felsorolt károsítóktól való mentesség megállapítására.
Vizuális vizsgálat alapján a szabadföldön, valamint az
izolátorházban elhelyezett kiindulási (perbázis) törzsültetvények egyedei között észlelt fertõzésre utaló tünetek esetén, az egész állományra kiterjedõ ellenõrzõ tesztelést kell
végezni. A pozitív egyedeket haladéktalanul el kell távolítani és meg kell semmisíteni.
2.3.2. A törzsültetvényekben a vizuális ellenõrzés alkalmával a 7. számú mellékletben felsorolt károsítókkal
való fertõzésre utaló tüneteket mutató egyedeket a Módszertani Útmutatóban leírt laboratóriumi módszerekkel
meg kell vizsgálni. Ezen túlmenõen a kötelezõ kontroll
teszteléseket a következõk szerint kell végezni:
2.3.2.1. Kiindulási (prebázis) szaporítóanyagot elõállító törzsültetvények esetében ötéves kortól, évente, az állomány 20%-án (öt év alatt az egész állományra kiterjedõen)
a Módszertani Útmutató szerint, az adott károsító kimutatására szolgáló laboratóriumi módszerek alkalmazásával
végzett vizsgálat:
a) nemes ültetvényekben: GFLV, ArMV, GLRaV-1,
-2, -3 fertõzés gyanúja esetén FD és stolbur fitoplazma, továbbá Xilophyllus ampelinus kórokozókra,
b) alany ültetvényekben: GFLV, ArMV, GLRaV-1, -2,
-3 stolbur fitoplazma kórokozókra.
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2.3.2.2. Bázis (központi) törzsültetvények esetében
hatéves kortól az állomány 17%-án (hat év alatt az egész
állományra kiterjedõen) a Módszertani Útmutató szerint,
az adott károsító kimutatására szolgáló laboratóriumi
módszerek alkalmazásával végzett vizsgálat:
a) nemes ültetvényekben: GFLV, ArMV, GLRaV-1,
-2, -3 fertõzés gyanúja esetén FD és stolbur fitoplazma, továbbá Xilophyllus ampelinus kórokozkóra.
b) alany ültetvényekben: GFLV, ArMV, GLRaV-1, -2,
-3, stolbur fitoplazma kórokozókra,
2.3.2.3. Certifikált (üzemi) törzsültetvények esetében
tízéves kortól kétévente az állomány 1%-án a Módszertani
Útmutató szerint, az adott károsító kimutatására szolgáló
laboratóriumi módszerek alkalmazásával végzett vizsgálat: GFLV, ArMV, GLRaV-1, -3 vírusokra.
2.3.3. A prebázis, bázis és certifikált törzsültetvényekben az ellenõrzések során a 7. számú mellékletben felsorolt károsítókkal fertõzöttnek bizonyult növényeket a
törzsültetvényekbõl el kell távolítani és meg kell semmisíteni. A fenti károsító szervezeteknek és egyéb tényezõknek tulajdonítható tõkehiány okát rögzíteni kell e törzsültetvényekrõl vezetett nyilvántartás adatállományában. A
certifikált törzsültetvényekben a GFLV, ArMV,
GLRaV-1, -3 vírusoknak tulajdonítható tõkehiány nem haladhatja meg az 5%-ot.
2.3.4. A standard szaporítóanyag termõ ültetvényekben csak vizuális ellenõrzést kell végezni. Az ellenõrzés
során a GFLV, ArMV, GLRaV-1, -3 vírusokkal tünetileg
fertõzöttnek talált tõkéket az ültetvénybõl el kell távolítani
és megsemmisíteni. A fenti károsító szervezeteknek és
egyéb tényezõknek tulajdonítható tõkehiány okát rögzíteni kell e törzsültetvényekrõl vezetett nyilvántartás adatállományában. A felsorolt vírusoknak tulajdonítható tõkehiány nem haladhatja meg a 10%-ot.
2.3.5. A szõlõiskoláknak egy vizuális vizsgálat és
szükség esetén megfelelõ tesztelési eljárásokkal és/vagy
második növényegészségügyi ellenõrzéssel alátámasztott
hivatalos éves növényegészségügyi ellenõrzés alapján
mentesnek kell lenniük a GFLV, ArMV, GLRaV-1, -3 vírusoktól.
2.3.4. A fenntartási kötelezettségek elmulasztása és a
vírusfertõzöttség gyanúja esetén az ellenõrzést végzõ soron kívüli kontrollvizsgálatot rendel el. Egyúttal korlátozó
intézkedéseket tesz, a certifikációs igazolás kiadását felfüggeszti.
2.3.5. Zárlati károsító esetén a növényegészségügyi
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.
2.3.6. Valamennyi vizsgálatról az MgSzH területi szerve jegyzõkönyvet vesz fel, amelyben rögzít minden olyan
körülményt, amely a vizsgálati eredmény kiadása szempontjából jelentõs, illetve azt meghatározza.
2.3.7. A vírusmentességi és egyéb károsítóktól való
mentességi igazolást az ellenõrzésre jogosult a vizsgálatok
befejezését követõen határozat formájában adja ki.

14204

MAGYAR KÖZLÖNY

2.3.8. Az MgSzH Központ az általa végzett fajtaazonossági és minõségi ellenõrzések eredménye, valamint az
MgSzH területi szerve igazolása alapján engedélyezi a
certifikációs jelzés használatát, és kiadja a certifikációs
jelzést a termelõnek.
2.3.9. A vírus és egyéb károsítók vizsgálati eredményére (mentességre) vonatkozó, határozatban kiadott
igazolás visszavonásig érvényes, amennyiben a tulajdonos a mentesség megõrzését biztosító (technológiai)
elõírásokat a vizsgálat és a szaporítás során maradéktalanul betartja, valamint az elõírt ellenõrzõ vizsgálatokat
meghatározott gyakorisággal elvégezteti, és amíg azok
eredménye negatív.

9. számú melléklet
a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Szõlõ szaporítóanyagok mintavétele
és vizsgálata
1. Mintavétel
1.1. A mintavétel célja
A mintavételre
– közvetlen (vizuális, érzékszervi) vizsgálat,
– laboratóriumi vizsgálat,
– ellenõrzõ termesztés és biológiai tesztelés
céljából kerülhet sor.
1.2. A mintavétel módja és a minta mennyisége
1.2.1. A szõlõ szaporítóanyagot (tételt) a mintavételre
úgy kell elõkészíteni, hogy abból késedelem és akadály
nélkül lehessen mintát venni, továbbá a tétel egyöntetûsége szemrevételezéssel megállapítható legyen.
1.2.2. A mintavétel elõtt meg kell állapítani a mintázandó tétel mennyiségét és a rendelkezésre álló bizonylatok (származási igazolvány, nyilvántartási napló) alapján a
tételt azonosítani kell.
1.2.3. A szõlõ szaporítóanyagból úgy kell mintát venni,
hogy az az egész tételt reprezentálja. A minta mennyiségét
a vizsgálat módjától és céljától, valamint a tétel mennyiségétõl és egyöntetûségétõl függõen gyökeres szaporítóanyagból az 1. táblázat, szaporító alapanyagokból a 2. táblázat szerint kell meghatározni.
A 2. oszlop alatti mintamennyiségeket 1000 db-ig néhány, 1001–10 000 db-ig 10, 10 001–100 000 db-ig 20, további 100 000 db-onként további 10-10 kötegbõl (csomagolási egységbõl) kell egyenlõ arányban venni.
A 3. és a 4. oszlop szerinti mintákat a 2. oszlop szerinti
mintából kell elkülöníteni oly módon, hogy az az eredeti
minta átlagos minõségét képviselje.
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1.2.4. A mintavételrõl – ha a mintát nem közvetlenül
vizsgálat céljára veszik vagy a vizsgálatra nem a mintavétel helyén kerül sor, hanem máshol kívánják megvizsgáltatni – jegyzõkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
– a mintavétel helyét és idõpontját,
– a termelõ és vásárolt tétel esetén a forgalmazó nevét
és címét,
– a mintavételkor közremûködõk nevét, beosztását és
munkahelyét,
– a tétel fajtáját (oltvány esetében alanyát is), genetikai
és növényegészségügyi (virológiai) kategóriáját, továbbá
mennyiségét,
– a mintavétel módját,
– a mintavétel célját és a minõséghiba megadását,
– a szaporítóanyag tárolásának helyét, módját és körülményeit,
– a minta beküldésére kötelezett nevét és lakcímét,
– a minta mennyiségét,
– a minta vizsgálatát végzõ intézmény nevét és pontos
címét,
– a tételre vonatkozó hatósági rendelkezéseket (zárlat,
forgalomba hozatali vagy felhasználási korlátozás),
– a vett minta rendeltetését, annak közlésével, hogy a
mintát a vonatkozó elõírások megtartásával vették.
A mezõgazdasági termékek értékesítésébõl származó
minõségvita alkalmával a külön jogszabályok elõírásait
figyelembe kell venni mind az eljárás, mind a jegyzõkönyv
felvétele során.
1.3. A minta jelölése
A mintát – ha az nem kerül közvetlen vizsgálatra – maradandó módon, függõ jeltáblával úgy kell megjelölni,
hogy az azonosítható legyen.
A jeltáblán fel kell tüntetni:
– a mintavétel alapját képezõ szaporítóanyag-tétel
mennyiségét,
– a szaporítóanyag-minta fajtáját (oltvány esetén alanyát is), genetikai és növényegészségügyi (virológiai) kategóriáját, továbbá mennyiségét,
– a mintavétel idejét, helyét,
– a mintavételi jegyzõkönyv számát,
– a mintavevõ nevét, beosztását és munkahelyének nevét, címét.
A mintakötegen (kötegeken) el kell helyezni a tétel kötegérõl származó árucímkét is.
1.4. A minta csomagolása
A mintát úgy kell csomagolni, hogy a szaporítóanyag-minta minõségében és mennyiségében a mintavételtõl a vizsgálat megkezdéséig változás ne következzen
be. A csomagolóanyag zárható nyílását fémzárral vagy
mûanyag zárral le kell zárni olyan módon, hogy a csomag
tartalmához a zár megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni.
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1.5. A minta szállítása, tárolása
A szaporítóanyag-mintát úgy kell szállítani és tárolni,
hogy annak minõségében változás ne következzen be, a
csomagolóanyag és a fémzár (vagy egyéb zár) sértetlen
maradjon.
1. táblázat
A minta mennyisége1 gyökeres szaporítóanyagból,
legalább, db

A szaporítóanyagtétel mennyisége, db

Közvetlen
vizsgálatokhoz2
és az ellenõrzõ
termesztés f
ajtatisztaság
és életképességi
vizsgálatához

Közvetlen
vizsgálatokhoz3
a gyökértörzs
a hajtás
Laboratóriumi
és a rügy
vizsgálatokhoz
életképességéés az ellenõrzõ
nek meghatárotermesztés
zásához;
fajtaazonossági
a termesztõvizsgálatához
edényes
szaporítóanyag
gyökérzetének
vizsgálatához

3
3
A tétel minden
100-ig
5
10
egyes darabja
101–1000
10
20
100
1001–10 000
15
30
200
10 001–100 000
20
40
300
100 001–500 000
30
50
400
500 000 felett
500
1
Nem egyöntetû (heterogén) tételbõl az elõírt mennyiségnél
több (1,5- vagy 2-szeres) mintadarabot kell venni.
2
Az 5.1., a 4.2, az 5.3. szakaszok és a 10. szakasz szerinti
vizsgálatokhoz.
3
A 4.3. és az 5.2. szakaszok szerinti vizsgálatokhoz.
Ha a 3. oszlop szerinti minta vizsgálata alkalmával minõségi hibát állapítanak meg, akkor az 1000 db-nál kisebb tételek kivételével a vizsgálathoz a 2. oszlopban megadott mintamennyiséget
kell kivenni.

2. táblázat
A szaporítóanyag-tétel

Az alapanyagból vett
minta mennyisége1
legalább, db

A minta kötegszáma2
legalább, db

1000-ig
100
1–5
1001–10 000
200
10
10 001–100 000
300
20
100 001–500 000
400
30
500 000 felett
500
40
1
Nem egyöntetû (heterogén) tételbõl az elõírt mennyiségnél
több (1,5- vagy 2-szeres) mintadarabot kell venni.
2
A mintát a kötegbõl (csomagolási egységbõl) egyenlõ
arányban kell venni.

2. Az egészségi állapot tüneti vizsgálata
Az egészségi állapotot a növény felületén a károsítók
(vírus, baktérium, gomba, kártevõ) megjelenési formája az
általuk okozott károsító hatás, elváltozás, tünetek alapján
kell vizsgálni.
A károsítók hatására jellemzõ elváltozások, tünetek
(foltok, elszínezõdés, torzulás, sejtburjánzás, penészgyep,
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szaporító képlet, rágási kár, szívásnyom stb.), vagy maga a
kártevõ (például atka) találhatók a növényen.
A tünetmentesség egyes károsítók (például vírusfertõzöttség) esetében nem jelenti egyértelmûen a betegségtõl
való mentességet, mivel az látens (szemmel nem látható)
formában is jelen lehet.
A növényegészségügyi állapotot a növényvédelmi hatóság a rendelkezéseinek megfelelõen vett minták alapján és
az elõírt módszerekkel állapítja meg.
3. Egyéb vizsgálatok
A hiánybetegségeket, a túltápláltságot, a hõ, vegyszer és
gyomirtószer (herbicid) hatásait a termesztõedényes szaporítóanyagok hajtásán, a jellemzõ tünetek alapján kell
vizsgálni.
A károsodás hatására a levél jellemzõen elszínezõdik
vagy torzul.
Hiánybetegségtõl és herbicidkárosodástól mentesnek
kell tekinteni a szaporítóanyagot, ha a hajtás morfológiai
bélyegei a fajtára jellemzõek, azon tünet, torzulás, elszínezõdés stb. nem észlelhetõ.
4. A belsõ szövetrészek vizuális (érzékszervi) vizsgálata
4.1. Általános vizsgálati elõírások
A szaporítóanyagot átmetszéssel, illetve feltárással kell
megvizsgálni. A vizsgálatot a szaporítóanyag érettségére,
életképességére, a fa- és a bélszövet arányára a minta minden egyes darabjánál el kell végezni.
4.2. A vesszõ és a talpgyökér érettségének, életképességének vizsgálata
A vesszõ érettségét, életképességét és a talpgyökér életképességét a szövetek állományának és színezõdésének
vizsgálatával kell ellenõrizni.
A vesszõ akkor érett, illetve életképes, ha:
– a holt kéreg elparásodott, barna, az élõ kéreg borsózöld,
– a bélszövet elparásodott, barna,
– a fatest kemény állományú, világoszöld,
– a funkcionális szövetek nem haltak el, és nedvességgel a kellõ mértékben telítettek (a metszési helyen összenyomva a kipréselt sejtnedv a metszési felületen látható).
A funkcionális szövetek (élõ kéreg, kambium, fatest) elhalását a zöld részek kifakulása, majd barnulása, feketedése mutatja.
A talpgyökér életképes, ha:
– a funkcionális szövetek csontfehérek, elhalástól mentesek (a funkcionális szövetek elhalását azok elbarnulása,
feketedése jelzi),
– a kéreg elparásodott, barna,
– a gyökér nedvességgel kellõ mértékben telített, rugalmas szövetállományú.
4.3. A gyökértörzs, a hajtás és a rügyek életképességének vizsgálata
A gyökértörzs, a hajtás és a rügyek életképességét a szövetek színezõdésének vizsgálatával kell ellenõrizni.
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Életképes a gyökértörzs, ha:
– a funkcionális szövetek zöldesfehér vagy sárgásfehér
színûek,
– nedvességgel kellõ mértékben telítettek,
– a holtkéreg és a bélszövet barna.
A funkcionális szövetek elhalását azok barnulása, majd
feketedése jelzi, amely az élõ kéregre, a fatestre vagy azok
összefüggõ szektoriális részére terjed ki. A fatestben (fõleg a szõlõoltvány oltásforradása közelében) lévõ edénynyalábos (enzim okozta) barnulás nem kizáró ok. Jellemzõje, hogy a barnulás csak a fatestben és apró pontok formájában, körkörösen látható az átmetszett gyökértörzs
metszési felületén.
Életképes a rügy, ha a rügyalap és a rügy belseje (összes
hajtáskezdeménye) élénkzöld és vízzel kellõ mértékben
telítve van.
A rügypusztulás tünetei: a rügyalap barna, illetve a hajtáskezdemények egy része vagy mindegyike élénkzöld
színét elveszítette (szürkészöld, fehéreszöld), barnult vagy
fekete. Teljes rügykárnak minõsül, ha a rügyalap az összes
hajtáskezdemény (fõ- és mellékrügyek) károsodtak. Részleges rügykár esetén a rügyalap életképes és a hajtáskezdemények egy része élénkzöld.
A hajtás életképes, ha:
– a szár és a levelek szövetállománya nem barnul, zöld
színû, a szár differenciálódott részén a bélszövet fehér, a
háncs- és a faszövet zöld,
– a hajtás növekedésben van, a tenyészõcsúcs nem károsodott.
5. Közvetlen vizsgálatok
5.1. A külsõ tulajdonságok vizsgálata
5.1.1. Általános vizsgálati elõírás
A vizsgálatoknak az üzemi minõsítés alkalmával a szaporítóanyag-tétel minden egyes darabjára, átadás-átvétel,
hatósági ellenõrzés és minõsítés alkalmával a szaporítóanyag-mintára kell kiterjedniük.
5.1.2. A méret vizsgálata
A gyökértörzs, a vesszõ, a vesszõcsonk, a hajtás és a
gyökerek hosszúságát mérõszalaggal, illetve egyéb
hosszúsági mérésre alkalmas eszközzel, a vesszõ és a gyökér átmérõjét, a vesszõ fa- és bélszövetének vastagságát
tolómércével kell vizsgálni.
5.1.2.1. Ültetési anyagok esetén az elõírt méreteket a
következõ helyeken kell mérni:
– az éves vesszõ (hajtás) vastagságát az ízköz közepén,
– a gyökértörzs hosszúságát a legalsó talpgyökértõl az
éves vesszõ (hajtás) alapjáig,
– a gyökér hosszúságát a gyökértörzstõl mérve annak
visszavágásáig,
– a gyökeres szaporítóanyag éves vesszõjének hosszúságát a vesszõ alapjától az érett vesszõrész végéig,
– a hajtás hosszúságát a hajtás alapjától a hajtáscsúcsig,
– a gyökér átmérõjét a gyökér alapjától 3 cm-re.
5.1.2.2. Szaporító alapanyagok esetén az elõírt méreteket a következõ helyeken kell mérni:
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– a szaporító alapanyag hosszúságát a legalsó nódusztól a vesszõ felsõ végéig,
– a vesszõcsonk hosszúságát az elsõ nódusztól lefelé,
illetve a felsõ nódusztól felfelé a vesszõ végéig,
– a vesszõ átmérõjét, a fa- és bélszövet vastagságát a
vesszõ felsõ végén lévõ ízköz közepén, arra merõlegesen.
A vesszõ átmérõje a legvékonyabb és a legvastagabb átmérõ átlaga.
Ha a szaporítóanyag méretei az elõírt méretektõl szemmel láthatóan nem térnek el, azokat nem kell mérni.
5.1.3. A talpgyökér vizsgálata
A talpgyökerek számát és körkörösségét a gyökértörzsön való elhelyezkedésének ellenõrzésével kell vizsgálni.
Körkörös a talpgyökérzet, ha legalább három talpgyökér a gyökértörzs ellentétel oldalán, illetve jól elosztottan,
közel egyenletesen helyezkedik el.
5.1.4. Az oltásforradás vizsgálata
A gyökeres szõlõoltvány oltásforradását hajlító próbával kell ellenõrizni: a törzset és a nemes részt az oltásforradás mellett megfogjuk és több irányba óvatosan meghajlítjuk, és a hajlítgatást szemmel követjük.
Körkörös az oltásforradás, ha a hajlítgatás közben nem
nyílik fel, nem mutatkozik forradási hézag, azaz körkörösen zár.
Ha a hajlítgatás közben az oltvány az összeforradásnál
eltörik, de a forradás hézagmentes vagy legfeljebb
2 mm-en hiányos, az oltásforradást akkor is körkörösnek
kell tekinteni.
5.1.5. A sérülés vizsgálata
A jégverés, fagy, mûvelõeszköz stb. okozta esetleges
sérülést a gyökértörzsön, a talpgyökereken, a vesszõn, a
hajtáson és a rügyeken kell megvizsgálni, ez utóbbiak nyugalmi állapotát is vizsgálni kell.
Sérüléstõl mentesnek és csonkmentesnek kell tekinteni
a szaporítóanyagot, illetve annak egyes részeit, ha:
– a gyökértörzs teljes egészében, a talpgyökérzet és a
vesszõ vagy a hajtás az elõírás szerinti hosszúságig sérüléstõl mentes,
– a sérülés csak a holt kérget károsította, illetve az beforradt (nem nyílt) és felülete elparásodott,
– a rügy (termesztõedényes vegetációs idõben nevelt
gyökeres szõlõ szaporítóanyag hajtásán lévõ téli rügy)
nyugalmi állapotban van: nem duzzadt, nem hajtott ki, a
rügypikkely ép, sérüléstõl mentes,
– a vesszõn és a gyökértörzsön a hónaljhajtás, kacs, fürt
és vesszõ eltávolítása után keletkezett seb beforradt vagy
az annak eltávolítása után maradt csonk legfeljebb
1 mm-es, a keletkezett seb felülete a nódusz, illetve a gyökértörzs kerületének 20%-át nem haladja meg,
– az alanyvesszõ és az európai (nemes) dugványvesszõ
görbüléstõl, csavarodástól mentes.
5.1.6. A morfológiai érettség és a hajtásfejlettség vizsgálata
A vesszõ és a gyökér érettségét a kéregrész színezõdése,
a hajtásfejlettséget mérete és morfológiai bélyegei alapján
kell vizsgálni.
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Morfológiailag érett a vesszõ, ha a holt kérge a fajtának
megfelelõ színû (leggyakrabban világos- vagy vörösbarna), rajta zöld részek nincsenek, a levélnyomok elparásodtak.
A gyökér érett, ha felülete elparásodott, színe sárgás
vagy vörösesbarna.
A hajtás fejlett, ha a szabványban elõírt hosszúságot elérte és a morfológiai bélyegek alapján a fajta meghatározható.
5.1.7. A vízállapot vizsgálata
A víztartalom káros mértékû csökkenését a kéreg alaki
változásának, a hajtás vízellátottságának és a termesztõedényes szaporítóanyag termesztõközegének ellenõrzésével kell vizsgálni.
Káros mértékû a vízveszteség, ha:
– a szaporítóanyagon a kéreg a szövetek térfogatcsökkenése miatt – fõként a talpgyökéren – ráncos,
– a hajtás hervadt vagy száradt, turgeszcenciáját tartósan elvesztette,
– a termesztõközeg száraz tapintású.
5.1.8. A fajtaazonosság és a fajtatisztaság vizsgálata
A fajtaazonosságot és a fajtatisztaságot a vegetációs
idõben, nevelés alatt lévõ szaporítóanyagokon a hajtás
morfológiai bélyegei alapján kell vizsgálni.
Fajtaazonos a szaporítóanyag, ha a szaporítóanyag-tételnek megadott fajtára jellemzõ morfológiai bélyegei
vannak.
Fajtatiszta a szaporítóanyag, ha a szaporítóanyag tételen
belül a morfológiai bélyegek egyöntetûek, a tétel idegen
fajtájú, illetve fajú egyedtõl mentes.
5.2. A termesztõedényes szaporítóanyag gyökérzetének vizsgálata
A termesztõedényes szaporítóanyag gyökérzetét a termesztõedény és a termesztõközeg óvatos eltávolítása után
kell vizsgálni (például vízsugárral történõ lemosatás).
A gyökerek számát, méretét, körkörösségét, egészségi
állapotát és az életképességét – a vegetációs idõben lévõ
szaporítóanyag fejlettségét és életképességét kivéve – az
5.1.2., az 5.1.3., az 5.1.5., az 5.1.6., az 5.1.7., a 2. és a 4.2.
szakaszok szerint kell vizsgálni, továbbá meg kell állapítani, hogy a termesztõközeget milyen mértékben szõtték át
és milyen mértékben nõttek ki a termesztõedénybõl (közegbõl).
A vegetációban lévõ termesztõedényes szaporítóanyag
gyökérzetét a gyökér felületének és szöveteinek színezõdése alapján kell vizsgálni.
Megfelelõ minõségû a gyökérzet, ha:
– a nyugalomban lévõ (fásodott vesszõjû) szaporítóanyag gyökérzete az elõzõekben felsorolt szakaszok szerinti vizsgálat alapján megfelelõnek bizonyult és a termesztõközeget átszõtte, abból legfeljebb kisebb része
nõtt ki,
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– a vegetációban lévõ szaporítóanyag gyökérzete a
nyugalomban lévõ szaporítóanyagra elõírt követelményeknek megfelel azzal a kivétellel, hogy a gyökér érettsége (parásodott, sárga, felületi barnulása) nincs megkövetelve, de a gyökérzet funkcionális szövete nem lehet barnult, száradt, nem kellõ vízállapotú, fehér, növekedésben
lévõ, tovább a termesztõedénybõl nem nõtt ki.
5.3. A fa- és a bélszövet arányának vizsgálata
A fa- és a bélszövet arányát a vesszõ felsõ ízközének közepén a vesszõre merõlegesen vágott metszlapon kell
meghatározni, az 5.1.2. szakasz szerint mérve.
Ha a metszlap kör alakú és az élõkéreg, valamint a fatest
vastagsága egyenletes, akkor az élõkéreg és a fatest vastagságának kétszerese aránylik a bélszövet átmérõjéhez.
Ha a metszlap nem kör alakú, akkor az élõ kéreg és a fagyûrû legnagyobb és legkisebb vastagságának összege
aránylik a bélszövet legnagyobb és legkisebb átmérõjének
átlagához.
6. Laboratóriumi vizsgálatok
6.1. A vegyszerszennyezettség vizsgálata
A szaporítóanyag életképességére káros vegyszerszennyezettséget a vegyszer vagy a szermaradvány meghatározására alkalmas analitikai módszerrel kell vizsgálni.
6.2. A baktérium- és a vírusbetegség vizsgálata
A betegség esetleges jelenlétét annak meghatározására
alkalmas vizsgálati módszerek (tesztelés) alapján kell
vizsgálni.
6.3. A nedvességtartalom meghatározása
A vesszõk nedvességtartalmát az arra alkalmas vizsgálati módszerrel kell megállapítani, és tömegszázalékban
kell kifejezni.
6.4. A szénhidráttartalom meghatározása
A vesszõk szénhidráttartalmát az arra alkalmas vizsgálati módszerrel kell megállapítani és szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva, százalékban kell kifejezni.
7. Ellenõrzõ termesztés
A szaporítóanyagok fajtaazonosságát, fajtatisztaságát
és életképességét szabadföldi ellenõrzõ termesztés útján
kell vizsgálni.
A fajtaazonosságot a morfológiai bélyegek alapján kell
vizsgálni.
A fajtatisztaságot a morfológiai bélyegek alapján kell
vizsgálni, és az esetleges fajtakevertséget is meg kell határozni, és százalékban kell kifejezni.
Az életképességet a szaporító alapanyag iskolázása, a
gyökeres szaporítóanyag visszaiskolázása útján kell vizsgálni.
Életképesnek kell tekinteni a szaporítóanyagot, ha
meggyökeresedett, kihajtott és vitális vitorlával rendelkezik.
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8. A szõlõ szaporítóanyag károsodásának okai, tünetei
A szõlõ szaporítóanyag leggyakrabban a szakszerûtlen
tárolás, kezelés és a károsítókkal való fertõzõdés vagy elemi csapások miatt károsodik. A közvetlen vizsgálat során – fõként hosszabb tárolás után – gyakran már csak a
szövetbarnulás (elhalás) ténye állapítható meg, de egyes
esetekben a károsodás oka is meghatározható.
A gyakoribb károsodás tünetei a következõk:
Befülledés: a rügy megpuhul és belseje sárgászöld,
majd barna, a vesszõn és a gyökértörzsön a kéregrész, valamint a gyökér szövetei kocsonyás állományúvá válik,
majd megbarnul.
Fagykár: a fás szaporítóanyagon a zöld részek elõbb kifakulnak, illetve az élõ szövetek barnulnak, feketednek. A
hajtás hervad (az idõsebb levél márványozott), majd elszárad.
Peronoszpóra (Plasmopara viticola): a vesszõn szabálytalan alakú szürkésbarna foltok, a levélen a felszínen
olajzöld foltok, a fonákon fehér penészgyep láthatók.
Lisztharmat (Uncinula necator): a vesszõn szabálytalan
alakú barnáspiros foltok vannak, súlyos fertõzéskor a
vesszõ fekete, a hajtáson fehéresszürke gombaszagú penészgyep van, amely letörölhetõ (az epidermisz a száron
felrepedhet).
Szürkepenész (Sclerotinia fuckeliana, Botrytis cinerea): a szaporítóanyag különbözõ részén konidiumokból
álló szürke penészgyep található, a vesszõn fehéres foltok
sötétbarna szklerociumokkal.
Fakórothadás (Coniella diplodiella): a vesszõn részben
vagy az egész ízközre kiterjedõ barna, piknidiumoktól jellegzetesen pontozott, érdes tapintású foltok láthatók.
Botryospheria stevensii: a vesszõ sötétbarnára színezõdik, felületén fekete piknidiumok vannak.
Gyökérgolyva (Agrobacterium tumefaciens): a szaporítóanyagon (leggyakrabban a gyökértörzsön) különbözõ
nagyságú karfiolszerû, heterogén szövetállományú
(háncs- és faszövetek vegyesen) sejtburjánzás található,
amely kezdetben világos-, majd sötétbarna színû.
A szõlõ levélsodródás vírusa (Grapevine leafroll virus):
az idõsebb levelek a fonák felé besodródnak, durva szövetûek, törékenyek, az érközi mezõ halványsárga (fehér fajtákon) vagy vörös (vörös fajtákon), az erek mellett vékony
zöld sáv látható.
A szõlõ fertõzõ leromlás vírusa (Grapevine fanleaf virus) a levélen az erek legyezõszerûek, a levél széle erõsen
fogazott, vállöble nyitott; a vesszõn (hajtáson) kettõs vagy
többszörös rügy, szalagosodás, ízközben kacs és villás elágazás található.
A szõlõ sárga mozaikvírusa (Grapevine yellow mosaic
virus): a fiatal levélen az erek sárgák és az erek mentén
mozaikszerû sárga elszínezõdés van, a sárgulás a levél egy
részére vagy egészére is kiterjedhet.
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A szõlõ érmenti szalagosodás vírusa (Grapevine vein
banding virus): a fõerek mentén szalagosan sárgás vagy
sárgászöld elszínezõdés van.
Arabisz mozaik vírus (Arabis mosaic virus): a levélerek
sárgák, zöld megszakításokkal.
Hormonbázisú herbicidhatás: a levél csalánosodik
(ginkgosodás), szövete durva, a levélerek fehéres színûek,
a hajtások a nóduszoknál pattanva, könnyen törnek.
Vashiány: a levél erezete zöld, az érközi rész sárga
vagy sárguló. A folyamat a vitorlától terjed az alsó levelek felé.
Cinkhiány: a levelek kicsik, a vállöböl nyitott, az erek és
az érmenti keskeny sáv zöld, az érközi mezõ sárgászöld
(márványozott), ívkörök rövidek.
Magnéziumhiány: az elsõ leveleken az ér és az ér melletti sáv zöld, az érközi mezõ sárga (vörös fajtákon vörösödõ).
Filoxéra (Viteus vitifolli): az európai fajták vékony gyökerén „gémorra” emlékeztetõ torzulások, a vastagabb gyökereken dudorok találhatók.
Szõlõgubacsatka (Colomerus vitis): a levél színén
dudorok, a fonákon besüppedõ fehéres szõrös foltok
vannak.
Szõlõlevélatka (Callepitrimerus vitis): súlyos fertõzéskor a hajtás rövid szártagú, a levelek kicsik, torzultak, a
felsõ levelek zöldek, az alsók barnulók, a szár parásodott,
pontozott. Enyhébb fertõzéskor a levélen az érközi mezõ a
szívogatás hatására kivilágosodik, átesõ fényben sárgán
áttetszõ.
Takácsatkák (Tetranychus fajok): a levél a szivogatások
hatására fakul, majd barnul (vörösödik), a fejlett atkák szabad szemmel is láthatók.
Cserebogarak: a gyökéren és a gyökértörzsön a pajorok
rágása következtében szabálytalan sérülések láthatók.
9. Laboratóriumi vizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatot bármely érdekelt fél a károsítók meghatározására és a vegyszerszennyezettség megállapítására az MgSzH illetékes területi szervétõl, a nedvességtartalom és a szénhidráttartalom vizsgálata céljából az
MgSzH Központtól kérhet.
A szaporítóanyag laboratóriumi vizsgálatát hatósági ellenõrzés vagy minõsítés alkalmával akkor rendelik el, ha a
közvetlen vizsgálat során:
– karantén vagy veszélyes károsítóval való fertõzöttség
gyanúja merül fel, és ez a tünetek alapján nem egyértelmû,
– a szaporítóanyagra káros vegyszer (például herbicid)
általi károsítás gyanúja merül fel,
– a szaporítóanyag szikkadt.
10. Ellenõrzõ termesztés
Ellenõrzõ termesztést bármely érdekelt fél az MgSzH
Központtól kérhet. A kitermesztést az MgSzH Központ
Fajtakitermesztõ Állomása (Monorierdõ) végzi.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
88/2006. (XII. 28.) FVM
rendelete

g) elemikár-mentes év: az az év, amelyben a Krt. 3. §
(1) bekezdése szerinti szerzõdõ a földadóról szóló 1991.
évi LXXIX. törvény 7. §-ának (1) bekezdése szerint kárbejelentést nem tett.

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló
2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának
szabályairól

2. §

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006.
évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) téli fagykár: az õszi kalászos gabona-, a repce- és az
õszi takarmánykeverék termõföldön a hõmérséklet csökkenése miatt bekövetkezett fagykár, amelynek következtében a növényállomány legalább ötven százaléka kipusztult, a termõ szõlõ- és gyümölcsültetvényen a fõrügyek
(és rügyek) legalább ötven százalékban elfagytak;
b) tavaszi fagykár: a termõ szõlõ- és a gyümölcsültetvényben bekövetkezett fagykár, amelynek következtében
a szõlõ- és gyümölcsültetvényen a fõrügyek (és rügyek), a
szántóföldi zöldségnövény-termõföldön a növények (növényhajtások) legalább ötven százalékban elfagytak;
c) árvízkár: a vetett növények kipusztulását okozó kártétel, amelynek során a természetes vagy mesterséges vízfolyások, valamint tavak (víztárolók) fõvédvonalai felett
vagy annak átszakadása miatt medrébõl kilépõ vizek a termõföldet elárasztják és a vetett növények kipusztulását
eredményezik;
d) belvízkár: az a kártétel, amelynek során a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredõ átszivárgások, buzgárok, talajvízszintemelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellõen kiépített vízelvezetõ mûvekkel rendelkezõ területek csapadékvizeibõl származó felszíni vízelborítás miatt a vetett
növényekben okozott kár (a növények kipusztulása) meghaladja az ötven százalékot;
e) aszály: az a természeti jelenség, amely a rendkívül
meleg és száraz idõjárás következtében a növényi kultúrákban terméscsökkenést okoz, és amelynek tényét az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a rendelkezésre álló vízmérleg- és hõmérsékleti adatok,
valamint a távérzékeléses növénymonitoring és egyéb termésbecslések alapján meghatározott területre, illetve a
gazdálkodók meghatározott körére vis maiorként közleményben meghirdet;
f) aszálykár: az a kártétel, amely az aszály következtében a növényi kultúrákban keletkezett;

(1) A kárenyhítõ juttatással kapcsolatos szerzõdéskötéssel, nyilvántartással, a kárenyhítési igények befogadásával, a be- és kifizetések pénzügyi lebonyolításával, valamint a kifizetési terv összeállításával kapcsolatos feladatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), mint a Krt. 1. § (2) bekezdése alapján kijelölt szervezet látja el.
(2) Az elemi károk bejelentésével összefüggõ ügyintézést, a kapcsolódó dokumentumok befogadását, a benyújtott kárenyhítési igények mértékének ellenõrzését, a kárenyhítési igényeket tartalmazó kérelmek záradékolását a
Krt. 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakigazgatási
szervként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal termõföld fekvése szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal) végzi.

3. §
(1) A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen
hasznosított termõföldrõl betakarított termékmennyiség
alapulvételével a miniszter által statisztikai adatok alapján
közleményben meghatározott piaci áron kell figyelembe
venni.
(2) A referencia hozamértéket az elõzõ három elemikár-mentes év átlagtermése alapján a miniszter által az
adott évekre közzétett, piaci árakból számított átlagár
figyelembevételével kell kiszámítani.
(3) Azon esetekben, amikor a referencia hozamérték és
a hozamérték-csökkenés megállapításához csak a tárgyévben áll rendelkezésre adat, vagy a termelõ adott termékbõl
nem rendelkezik három elemikár-mentes év adataival, a
szükséges információk beszerzése céljából a szakigazgatási hivatalhoz kell fordulnia, amely az illetékességi körébe tartozó termõföldterületek termésátlaga alapján a bázisadatokat (regionális adat) a rendelkezésére bocsátja. Ezen
bázisadatok szolgálnak az adott termelõ esetében a hozamérték-csökkenés kiszámításához szükséges referencia hozamértékek alapjául [3. számú melléklet D és F oszlop
adatai].
(4) A termelõnek a referencia hozamérték megállapításához szükséges évenkénti termelési bázisadatokat tartalmazó – a szakigazgatási hivatal által hitelesített – 2. számú
melléklet szerinti nyilvántartásait legalább öt évig meg kell
õriznie.
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4. §

(1) A szerzõdéskötéshez szükséges nyomtatványt e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A 6. számú mellékletben foglalt feltételektõl a szerzõdõ felek nem térhetnek el.
(2) Az MVH a szerzõdés megkötését nem tagadhatja
meg, ha a szerzõdõ
a) nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság területén
termõföldet használ, és a földhasználatot a földhivatalnak
bejelentette, valamint
b) rendelkezik az Európai Unió Közös Agrárpolitikája
magyarországi végrehajtásában, vagy a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ
ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási számmal, vagy annak kiadását a
szerzõdéskötéssel egyidejûleg kérelmezi.
(3) A szerzõdõnek a szerzõdés megkötésével egyidejûleg nyilatkoznia kell – e rendelet 5. számú mellékletének
kitöltésével és a szerzõdéshez csatolásával – az általa irányított vállalkozás (gazdaság) minõsítésérõl.
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annak becsült nagyságát (az elemi kárral érintett termõföld területe, a terméskiesés becsült mértéke) a káresemény bekövetkezésétõl számított tíz napon belül e rendelet 1. számú melléklete szerint köteles bejelenteni a
szakigazgatási hivatalnak. A bejelentéshez a termelõnek csatolnia kell:
a) árvíz esetén a területileg illetékes környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóság igazolását az árvíz bekövetkezésének helyérõl és idõpontjáról,
b) belvíz esetén a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, vagy a vízgazdálkodási társulat
igazolását a belvíz fennállásának helyérõl és idejérõl,
c) amennyiben a szerzõdött termõföldre rendelkezik
biztosítási szerzõdéssel, úgy a biztosítóval a tárgyévre
elemi károkra megkötött biztosítási szerzõdésrõl készített kimutatást a 4. számú melléklet szerinti bejelentõ
lapon.
(2) Fagykár esetén az érintett növénykultúrák károsodását – helyszíni szemlét követõen – a szakigazgatási hivatal
jegyzõkönyvvel igazolja és dokumentálja.

(4) Az MVH a tárgyévre vonatkozóan megkötött szerzõdések egy példányát írásban, valamint a szerzõdésállomány adatait elektronikus adathordozón a tárgyév február
15-éig eljuttatja a szakigazgatási hivatalnak. A 2007. évre
vonatkozó adatállomány átadásának határideje 2007. március 31.

(3) Amennyiben a szerzõdõ az (1) bekezdés a), b) pontja
szerinti igazolást olyan idõpontban kapja kézhez, hogy az
(1) bekezdésben meghatározott határidõt teljesíteni nem
tudja, az igazolást a kézhezvételt követõen pótlólag haladéktalanul, de legkésõbb a kárenyhítõ juttatás iránti igényének benyújtásával egyidejûleg meg kell küldenie a
szakigazgatási hivatalhoz.

5. §

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a szerzõdõ kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igénye érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(1) Amennyiben a tárgyév folyamán a földhasználó által
mûvelt termõföld területének nagysága – adás-vétel, használatbavétel, használatbaadás vagy haszonbérlet következtében – változik, úgy a kárenyhítésre való jogosultság
csak azon esetben áll fent továbbra is, ha a szerzõdõ felek a
már megkötött szerzõdést az új használati viszonyoknak
megfelelõen módosítják. A termõföld területének növekedése esetén azonban a földhasználó csak azon esetben jogosult a növekmény vonatkozásában is kárenyhítésre, ha
arra a tárgyév január 1-jétõl folyamatosan, az elõzõ földhasználó által megkötött kárenyhítési szerzõdés érvényben volt és a Krt. 7. § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség a Krt. 7. § (2) bekezdése szerinti határidõre teljesítésre került.
(2) Az MVH a szerzõdésmódosítások egy példányát
írásban, valamint adatállományát elektronikus adathordozón minden hónap utolsó munkanapján eljuttatja a szakigazgatási hivatalhoz.

6. §
(1) A szerzõdõ a használatában lévõ termõföldön a
tárgyévben bekövetkezett árvíz-, belvíz- és fagykárt,

(5) A szakigazgatási hivatal a bejelentett elemi kár tényérõl és annak mértékérõl a rendelkezésére álló lehetõségek – és a csatolt dokumentumok – alapján meggyõzõdik és a bejelentéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartásba veszi.

7. §
(1) A szerzõdõ a kárenyhítõ juttatás iránti igényét e rendelet 2., 2/A. és a 3. számú mellékletei szerinti nyomtatvány felhasználásával számítja ki és azt egy példányban
legkésõbb a tárgyév október 15-éig a szakigazgatási hivatalhoz személyesen vagy postai úton nyújthatja be.
(2) A szakigazgatási hivatal a kárenyhítõ juttatás iránti
igény jogosságát, számított összegét ellenõrzi, adatbázisában rögzíti, a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon záradékolással igazolja, és azt legkésõbb a tárgyév
november 1. napjáig a szerzõdõ részére visszaküldi. A
szerzõdõnek a kárenyhítõ juttatás iránti, a szakigazgatási
hivatal által záradékolt igényét az MVH-hoz legkésõbb a
tárgyév november 10-éig kell benyújtania. Ezen határidõ
elmulasztása jogvesztõ hatályú.

2006/165. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(3) A postai úton történõ benyújtás, illetve küldés esetén
a benyújtás idõpontjának a feladás dátumát kell tekinteni.
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tárgyév utolsó banki munkanapján átutalja a minisztérium
10032000-01220191-50000005 számú Fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

8. §
10. §
(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre, illetve a gazdálkodók meghatározott körére vonatkozóan közleményben vis maiornak nyilvánítja, amelyet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) honlapján, valamint egy országos napilapban tesz közzé.
(2) Az aszály által okozott kár esetében a szerzõdõ a
kárenyhítõ juttatás iránti igényét a 6. § (1) bekezdése szerinti elõzetes bejelentés nélkül benyújthatja a 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

9. §
(1) Az MVH adatbázisában rögzíti a kárenyhítési juttatásokra vonatkozóan megkötött szerzõdéseket, az éves befizetési kötelezettségek teljesítését, valamint a hozzá a
tárgyév november 10-éig beérkezett kárenyhítõ juttatásra
vonatkozó kérelmeket.
(2) Az MVH az (1) bekezdés szerinti adatok összevetése
után a kárenyhítési igényeket összegzi és kifizetési tervet
készít, amelyet a tárgyév december 10-éig a miniszterhez
jóváhagyásra megküld.
(3) A kifizetési tervnek tartalmaznia kell különösen
a) a szerzõdõknél elemi csapás miatt bekövetkezett hozamkiesés szakigazgatási szerv által ellenõrzött összegét,
b) a szerzõdõknél az elemi károk után a biztosítók által
megállapított kártérítés összegét,
c) a szerzõdõk által igényelt kárenyhítési juttatás szakigazgatási hivatal által ellenõrzött és szükség szerint a Krt.
9. §-ának (2) bekezdése szerint módosított összegét,
d) az MVH által vezetett Kárenyhítési lebonyolítási
számlára a szerzõdõk által befizetett összeget, valamint az
ennek kiegészítéséhez a Krt. 8. § (1) bekezdése szerint
igénybe vehetõ költségvetési támogatás összegét,
e) a rendelkezésre álló forrást meghaladó kárenyhítési
igény esetén a forráshiány összegét és az ennek alapján javasolt arányos támogatáscsökkentés mértékét,
f) a szerzõdõk részére kifizetni javasolt kárenyhítõ támogatás összegét, a kifizetéssel érintett termelõk számát
és azok mûködési forma szerinti megoszlását.
(4) A Kárenyhítési lebonyolítási számla számát az
MVH a kárenyhítési szerzõdés megkötésekor közli a szerzõdõvel.
(5) Az MVH a szerzõdõk által befizetett összeget a
(3) bekezdés d) pontja szerinti lebonyolítási számláról a

(1) A miniszter a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított
és elõterjesztett kifizetési tervet a Krt. 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt határidõig elfogadja és az európai bizottsági notifikációs eljárásban történõ jóváhagyást követõ tíz
napon belül rendelkezik a – 9. § (3) bekezdés f) pontja
szerinti – kárenyhítõ juttatás MVH részére történõ átutalásáról.
(2) Az MVH az átutalástól számított tíz napon belül levélben értesíti a szerzõdõt a kárenyhítési igénye mértékének kielégítésérõl és teljesíti a kifizetéseket.
(3) A kárenyhítési szerzõdés rendelkezéseinek a szerzõdõ által történõ megsértése, valótlan adatok szolgáltatása a
kárenyhítõ juttatásra való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatás
tényét a szakigazgatási hivatal állapítja meg és írásban felszólítja a szerzõdõt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatás visszafizetésére. A szerzõdõnek a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatást a 9. § (3) bekezdés
d) pontja szerinti számlára kell visszafizetnie.

11. §
(1) A 7. § (1) bekezdés szerint a szakigazgatási hivatalhoz történõ benyújtást követõen ismertté vált elemi kár bejelentésére a Krt. 5. §-ában meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az ezen káreseményekre vonatkozó, a 7. § (1) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint kiszámított, és a szakigazgatási hivatal által záradékolt
kárenyhítõ juttatás iránti igényt legkésõbb a tárgyévet követõ év január 31-éig lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kárenyhítési igényeket az MVH rögzíti és a kifizetésre kerülõ kárenyhítési
összeget, valamint az érintett termelõk számát tartalmazó
kifizetési javaslatát legkésõbb a tárgyévet követõ év február 15-éig a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti.
(3) Az MVH a jóváhagyást követõ nyolc napon belül fizeti ki a kárenyhítési összegeket.

12. §
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Gõgös Zoltán s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztériumi államtitkár
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1. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Bejelentési lap
a bekövetkezett elemi kárról
a MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez
Név:
Cím:
Adóazonosító jele vagy adószáma:
Regisztrációs száma:
Gazdálkodási forma (ĘstermelĘ, egyéni mezĘgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségĦ gazdasági társaság és nem jogi személyiségĦ gazdasági társaság):
A megfelelĘ gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerzĘdés száma:
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrĘl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjának elĘírása alapján bejelentem, hogy a szerzĘdésben szereplĘ, használatomban
lévĘ területen elemi kár – árvíz, belvíz, fagykár – következett be.
Elemi kár által érintett terület
(hektár)*

Termék megnevezése
árvíz

belvíz

fagykár

Becsült terméskiesés
(kg)*
összesen

árvíz

belvíz

fagykár

összesen

1. Szántóföldi növény
– Ęszi búza
– Ęszi durum búza
– Ęszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres (Ęszi
árpa+Ęszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– egyéb növények

Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb
kabakosok
– paprika
– paradicsom
– egyéb
Szántóföldi zöldségfélék
összesen
3. Gyümölcsfélék
– kajszi és Ęszibarack
– nektarin
– alma
– körte
– szilva
– meggy
– cseresznye
– málna
– ribizli
– egyéb
–
–
–
Gyümölcsfélék összesen:
4. SzĘlĘ összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen
Elemi kárt szenvedett
terület összesen

Kelt: ……………

…… év ………..…… hó … nap

……………………………..
szerzĘdĘ aláírása
* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.

Becsült
terméskiesés
(kg/ha)*
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2. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Bejelentési lap
a tárgyévi átlagtermések megállapításához
Név:
Cím:
Adóazonosító jele vagy adószáma:
Regisztrációs száma:
Gazdálkodási forma (ĘstermelĘ, egyéni mezĘgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségĦ gazdasági társaság és nem jogi személyiségĦ gazdasági társaság):
A megfelelĘ gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerzĘdés száma:

Termék megnevezése

Betakarított termĘterület
(hektár)*
A

Betakarított termésmennyiség
(kg)*
B

1. Szántóföldi növény
– Ęszi búza
– Ęszi durum búza
– Ęszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres (Ęszi
árpa+Ęszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– egyéb növények

Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi
zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb
kabakosok
– paprika
– paradicsom
– egyéb
Szántóföldi zöldségfélék
összesen
3. Gyümölcsfélék
– kajszi és Ęszibarack
– nektarin
– alma
– körte
– szilva
– meggy
– cseresznye
– málna
– ribizli
– egyéb

Gyümölcsfélék
összesen:
4. SzĘlĘ összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen

Kelt: …………. év ……….. hó …. nap

………………………………………….
szerzĘdĘ aláírása
* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.

Termésátlag
(kg/hektár)*
B/A
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2/A. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Bejelentési lap
a referencia hozam kiszámításához
Név:
Cím:
Adóazonosító jele vagy adószáma:
Regisztrációs száma:
Gazdálkodási forma (ĘstermelĘ, egyéni mezĘgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségĦ gazdasági társaság és nem jogi személyiségĦ gazdasági társaság):
A megfelelĘ gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerzĘdés száma:

Termék megnevezése

Az elĘzĘ három elemikár-mentes
évben betakarított terület (hektár)*
…/év

…/év

…/év

Összes
betakarított
terület
hektár*

Betakarított termésmennyiség (kg)*
…/év

…/év

Összes
betakarított
mennyiség

…/év

A

ElĘzĘ három
elemikár-mentes év
termésátlaga
(kg/hektár)*

kg*
B

1. Szántóföldi növény
– Ęszi búza
– Ęszi durum búza
– Ęszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres (Ęszi
árpa+Ęszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
–
szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– egyéb növények

Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi
zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb
kabakosok
– paprika
– paradicsom
– egyéb
Szántóföldi
zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
– kajszi és Ęszibarack
– nektarin
– alma
– körte
– szilva
– meggy
– cseresznye
– málna
– ribizli
– egyéb

Gyümölcsfélék
összesen:
4. SzĘlĘ összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen
Elemi kárt szenvedett
terület összesen

Kelt: …………. év ……….. hó …. nap
……………………………………
szerzĘdĘ aláírása
* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.

B/A
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3. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez

ÖsszesítĘ táblázat az elemi kár utáni kárenyhítĘ juttatás igényléséhez
Név:
Cím:
Adóazonosító jele vagy adószáma:
Regisztrációs száma:
Gazdálkodási forma (ĘstermelĘ, egyéni mezĘgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségĦ gazdasági társaság és nem jogi személyiségĦ gazdasági társaság): A megfelelĘ gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni.
Kárenyhítési szerzĘdés száma:
Termék megnevezése
Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe

ha*

Termésátlag

Tárgyév

A
1. Szántóföldi növény
–
Ęszi búza
–
Ęszi durum búza
–
Ęszi árpa
–
rozs
–
triticale
–
kétszeres (Ęszi
árpa+Ęszi búza)
–
tavaszi árpa
–
zab
–
kukorica
–
káposztarepce
–
szója
–
lencse
–
lucerna
–
borsó
–
egyéb növények

C

Tárgyévi
adatok

D

E

Ft/kg

ElĘzĘ három
elemikármentes évi
adatok
Ft/kg
F

Referencia
hozamérték

(BxCxE)

(BxDxF)

Hozamérték-csökkenés

IgényelhetĘ
kárenyhítĘ
juttatás összege

Ft

A biztosító
által
kifizetett
kártérítés
összege
Ft

K

L

K=I
(H-G)

Ft

Ft

Ft

(H-G) x100
H
%

G

H

I

J

Levonásra kerülĘ tételek
Ft

A hozamkiesés miatt
keletkezett
költségmegtakarítás
összege **
Ft
M

IgényelhetĘ
nettó kárenyhítési juttatás
összege

N=K-(L+M)
Ft
N

14215

Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
–
zöldborsó
–
zöldbab
–
uborka
–
sárgadinnye
–
görögdinnye
–
spárgatök
–
cukkini és egyéb
kabakosok
–
paprika
–
paradicsom
–
egyéb
Szántóföldi zöldségfélék
összesen

B

ElĘzĘ három
elemikármentes évi
adatok
kg/ha*

Tárgyévi
hozamérték

MAGYAR KÖZLÖNY

kg/ha*

Átlagár

14216

3. Gyümölcsfélék
–
kajszi és Ęszibarack
–
nektarin
–
alma
–
körte
–
szilva
–
meggy
–
cseresznye
–
málna
–
ribizli
–
egyéb

Gyümölcsfélék összesen:
4. SzĘlĘ összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen

Kelt: ……………, …… év …………..…. hó ….. nap

Szakigazgatási szerv álláspontja, javaslata:
A jogszabály által elĘírt mellékleteken benyújtott kárenyhítési juttatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellenĘriztem, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását
a)
javasolom,
b)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
módosítással javasolom,
c)
nem javasolom.
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

MAGYAR KÖZLÖNY

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.
** szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2,19 Ft
a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2,02 Ft
gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1,31 Ft
szĘlĘ 1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft

Nyilatkozat
1.

Nyilatkozom, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerzĘdés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által elĘírt kötelezettség szerint tüntettem fel.

2.

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítĘ juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítĘ juttatás összegére vonatkozóan elveszítem, és a felvett összeget a MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve
értesítését követĘ 30 napon belül visszafizetem.

Kelt: ……………, ….. év. ……………... hó ….. nap
………………………………………………….
szerzĘdĘ aláírása
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4. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
Bejelentõ lap
az elemi kárra vonatkozó szerzõdéskötésrõl
Név: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: õstermelõ, egyéni mezõgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségû gazdasági társaság,
nem jogi személyiségû gazdasági társaság (A megfelelõ gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni.)
Kárenyhítési szerzõdés száma: ..........................................................................................................................................
I. Bejelentem, hogy a 2006. évre vonatkozóan .................... biztosítóval az alábbi elemi károkra kiterjedõen kötöttem
szerzõdést:
Termék megnevezése

Árvízre
hektár

Belvízre
hektár

Fagykárra
hektár

1. Szántóföldi növény
– õszi búza
– kukorica
2. Szõlõ
3. Gyümölcsös
– alma
– körte
– szilva

4. Összesen

II. A kárenyhítõ juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg ............................... Ft.

Kelt: ............................ ..... év .................. hó ......... nap

.......................................
szerzõdõ aláírása
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5. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez

Nyilatkozat a vállalkozás minõsítésére

Név: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: õstermelõ, egyéni mezõgazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiségû gazdasági társaság,
nem jogi személyiségû gazdasági társaság (A megfelelõ gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni.)
Kárenyhítési szerzõdés száma: ..........................................................................................................................................
1. Teljes munkaidõs létszám (fõ): ....................................................................................................................................
2. Saját tõke (Ft): ..............................................................................................................................................................
3. Nettó árbevétel (Ft): .....................................................................................................................................................
4. Vállalkozás árbevétele (Ft): .........................................................................................................................................
Bejelentem, hogy az irányításom alatt mûködõ vállalkozás (gazdaság) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv.) 3. §-ának elõírásai szerint*
a) mikrovállalkozásnak**
b) kisvállalkozásnak
c) középvállalkozásnak
d) egyéb vállalkozásnak
minõsül. (A megfelelõ kockát x-szel kell megjelölni.)

Kelt: ……………, ……… év ………………… hó ……… nap

…………………………………
szerzõdõ aláírása

* a) Mikrovállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amelynek
– az összes foglalkoztatotti létszáma 10 fõnél kevesebb, és
– az éves nettó árbevétele vagy mérlegfõösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelõ forintösszeg;
**

Az õstermelõ nem tartozik a KKV tv. hatálya alá, azonban az általa irányított gazdaság a jelen rendelet szerint mikrovállalkozásnak minõsül.

b) kisvállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amelynek
– az összes foglalkoztatotti létszáma 50 fõnél kevesebb, és
– az éves nettó árbevétele vagy mérlegfõösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelõ forintösszeg;
c) középvállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amelynek
– az összes foglalkoztatotti létszáma 250 fõnél kevesebb, és
– az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg, vagy a mérlegfõösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelõ forintösszeg;
d) egyéb vállalkozásnak minõsülnek azok a vállalkozások, amelyek a fenti feltételeket nem elégítik ki, illetve azok is, amelyek a fenti feltételeknek megfelelnek ugyan, de bennük az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (tõke vagy szavazati joga alapján) külön-külön
vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
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6. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez

Kárenyhítési hatósági szerzõdés
amely létrejött
egyrészrõl ........................................................................ (név) ........................................................................ (lakcím
vagy székhely) ................................................................ (adóazonosító jel vagy adószám) ............................... (bankszámlaszám) .................................... (regisztrációs szám), mint mezõgazdasági termelõ (a továbbiakban: Termelõ)
másrészrõl a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ..................................... (székhely) (a továbbiakban: MVH)
mint szerzõdõ felek (a továbbiakban: szerzõdõ felek) között, alulírott napon és helyen a következõ feltételekkel:
1. A szerzõdõ felek jelen szerzõdésben a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Krt.) 11. § (1) bekezdés a) pontja és a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi
LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. §-a alapján az alábbiakban állapodnak meg.
2. Termelõ kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság területén az alábbi termõföldingatlanokat használja és a földhasználatot az illetékes földhivatalnak bejelentette.
mûvelési ág

település

helyrajzi szám

területnagyság

blokkazonosító

3. Termelõ vállalja, hogy a fenti termõföldek után a Krt. 7. § (1)–(2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségnek a
Krt.-ben foglaltak szerint eleget tesz. A 2. pontban megjelölt termõföldek után a Krt. 7. §-ában foglaltak alapján a kárenyhítõ juttatás részbeni pénzügyi forrásaként a Termelõ évente ............. Ft azaz .......................................... forint
összeget köteles befizetni a .................... számú ... számlára. Az összeg befizetésének határideje minden év szeptember 30. napja. A fenti összeg határidõben történõ megfizetésének minõsül, ha Termelõ az átutalásra legkésõbb
szeptember 30-án megbízást adott.
4. Jelen szerzõdés alapján a Krt.-ben és a Rendeletben meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén a 2. pontban megjelölt termõföldön bekövetkezett elemi csapást követõen az MVH kötelezettséget vállal, hogy a Krt. 11. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott határidõn belül, a Krt. 9. §-ban meghatározott mértékû kárenyhítõ juttatásban
részesíti Termelõt. Az MVH a kárenyhítõ juttatást a Termelõnek az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi
végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján bejelentett
bankszámlájára teljesíti.
5. A Krt. 7. § (3) bekezdésének értelmében a szerzõdés – a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) XXVI. fejezete szerinti – megszûnése esetén a Termelõ által az elõirányzatra korábban befizetett
összeget az MVH nem fizeti vissza.
6. Termelõ hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa az MVH részére megadott személyes és a földhasználatra vonatkozó adatokat – a kárenyhítési rendszer mûködtetéséhez, illetve a kárenyhítõ juttatás teljesítéséhez – az MVH kezeli,
illetve szükséges mértékben és gyakorisággal a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a Termelõ termõterülete(i)nek fekvése szerint illetékes területi szerve(i) (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal) részére átadja.
7. Termelõ kötelezettséget vállal, hogy abban az esetben, ha a kárenyhítõ juttatást a Krt., illetve a Rendelet rendelkezéseibe ütközõ módon vette igénybe, a juttatás teljes összegét a szakigazgatási hivatal írásbeli felszólításának megfelelõen visszafizeti.
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8. Termelõ tudomásul veszi, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 77. § (2) bekezdése alapján, ha a szerzõdésben foglaltakat megszegi, a szerzõdés jogerõs és végrehajtható határozatnak minõsül és a szakigazgatási hivatal – az addigi teljesítések figyelembevételével – hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendelésérõl.
9. Ha a hatósági szerzõdésben foglaltakat az MVH nem teljesíti, a Termelõ a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén – a szerzõdésszegés tudomására jutásától számított 30 napon belül – a közigazgatási ügyekben eljáró
bírósághoz fordulhat.
10. Termelõ kijelenti, hogy az általa használt teljes termõföldterületet jelen szerzõdés 2. pontjában megjelölte.
11. Termelõ kijelenti, hogy a jelen szerzõdés tárgyát képezõ földterület tekintetében alábbi szerzõdésszámú biztosítási szerzõdésekkel rendelkezik:
helyrajzi szám

biztosító megnevezése

szerzõdésszám

blokkazonosító

12. Termelõ kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa használt, a jelen szerzõdés 2. pontjában meghatározott termõföldek száma, illetve területe változik, úgy a változástól számított 15 napon belül kezdeményezi jelen
szerzõdés módosítását.
13. Jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi a Rendelet 5. számú melléklete szerinti Nyilatkozat.
14. Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Krt., a Ket., a Ptk., valamint a Rendelet elõírásait kell
alkalmazni.
15. Jelen szerzõdésbõl eredõ vitáikat a szerzõdõ felek elsõsorban békés úton rendezik, ennek eredménytelenségére
kikötik a Termelõ székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
Fentieket a szerzõdõ felek, mint akaratukkal mindenben egyezõt jóváhagyólag írták alá.

Kelt .................. ...... év ................... hó ..... nap

(Melléklet)

..............................................................................
Termelõ

.................................................................................
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
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A gazdasági és közlekedési miniszter
96/2006. (XII. 28.) GKM
rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter
97/2006. (XII. 28.) GKM
rendelete

az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat
felhasználásának szabályozásáról, valamint
az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok
ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
módosításáról

egyes hatósági eljárási díjakra vonatkozó miniszteri
rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság
felállításával kapcsolatos módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9)–(10) bekezdésében és a 49. §-ának o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvényben foglaltak szerint, figyelemmel az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos közutak fejlesztése tekintetében
– a koncessziós szerzõdés keretében, illetõleg magántõke
bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével – az egyes beruházások megvalósítását
a miniszter engedélyezi, és ezt követõen az állami megrendelõi (építtetõi) feladatokat – beleértve az elõkészítést,
a területbiztosítást, az UKIG feladatkörébe nem utalt terveztetést, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket, a szerzõdések teljesítésének igazolását – az
elõirányzatból biztosított támogatásból kizárólagosan az
NA Zrt. végzi, az UKIG-gal kötött támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint.”

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
15. §-ában, 48. § (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint (3) bekezdésének e) és f) pontjában,
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében,
a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
3. §-ának (3) bekezdésében és 15. §-ának (2) bekezdésében,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (3) bekezdésében és
(4) bekezdésében,
a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. §-a (2) bekezdésének u) pontjában,
a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában,
a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések
szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet
2. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében,
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésérõl és képesítésérõl szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel és
a 11. § tekintetében az egészségügyi miniszterrel,
a 6. § tekintetében a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszterrel,
a 11. § és 15. § tekintetében az igazságügyi és rendészeti
miniszterrel,
a 4. § tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi
miniszterrel, valamint
a 6. § tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel
egyetértésben, a következõket rendelem el:
1. §

2. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

(1) Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejûleg a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”
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(2) Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elsõ fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell az 1. § (2) bekezdésében megjelölt elõirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.”

2. §
(1) A közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet
a) 1. §-ának (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága” szöveg,
b) 1. §-ának (4) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész, valamint
3. §-ának (3) bekezdésében és 4. §-ának (2) bekezdésében
az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatala” szöveg
lép.
(2) A közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A vizsgázónak az egyes jármûvezetõi vizsgák díjait
a vizsgára jelentkezéskor kell az NKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.
A vizsgadíj a vizsga elõtt a képzõ szervnél is befizethetõ,
amelyet a képzõ szerv – a közte és az NKH között lévõ
megállapodás alapján – az NKH számlája ellenében
ugyanezen keretszámlára köteles befizetni.”
(3) A közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 2. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A szakoktatói és az iskolavezetõi névjegyzékbe
való felvétel díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A díjat
a felvételt kérõnek a kérelem benyújtásakor kell az NKH
részére az 1. § (6) bekezdésében megjelölt elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.”

3. §
(1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet
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a) 2. §-ának (2) bekezdése elsõ mondatában a „megyei
(fõvárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi
közlekedési felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális
igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-ának (2) bekezdése második mondatában az
„a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
c) 6. §-ának (1) bekezdésében az „A területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
d) 7. §-ának (1) bekezdésében az „a mérés vagy ellenõrzés helye szerint illetékes területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH-nak a mérés vagy
ellenõrzés helye szerint illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,
e) 7. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
f) 7. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a mérés,
illetve ellenõrzés helye szerint illetékes területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH-nak a
mérés, illetve ellenõrzés helye szerint illetékes regionális
igazgatósága” szöveg,
g) 7. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjában az „a területileg illetékes közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH területileg illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
h) 7. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az „a Fõvárosi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
i) 7. §-ának (5) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
j) 6. melléklete ‘I. Személyi feltételek’ alcíme alatti
1. pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelettõl (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalától” szöveg,
k) 6. melléklete ‘I. Személyi feltételek’ alcíme alatti
2. pontjában az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH
Központi Hivatalának” szöveg,
l) 6. melléklete ‘I. Személyi feltételek’ alcíme alatti
2. pontjában az „a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.
(2) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 7. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fizetendõ pótdíj összegét – amely a 3. számú melléklet szerinti díj tízszerese, de legalább 40 000 Ft –
az NKH Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200000289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára kell befizetni. A 3. § (1) bekezdésének
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c) pontjában megjelölt közútkezelõk által kezelt közutak,
továbbá a közforgalom elõl el nem zárt magánutak esetén
a pótdíj az érintett út kezelõjét illeti meg.”

4. §
(1) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet
a) 5. §-ának (2) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyeletnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatalának”
szöveg,
b) 7. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 7. §-ának (1) bekezdésében és 2. mellékletének
címében az „a Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe az „az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
d) 2. mellékletének címében az „A Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
e) 2. mellékletének I. alcímében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „NKH Központi Hivatala”
szöveg
f) 2. mellékletének II. alcímében a „Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe az „NKH Polgári
Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg
lép.
(2) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet 4. mellékletének 1. pontja v) alpontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elsõ fokon eljáró szervek számlaszámai:]
„v) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00289926-00000000”
(3) A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk
mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM rendelet 4. mellékletének 2. pontja c) alpontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A másodfokon eljáró szervek számlaszámai:]
„c) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00289926-00000000”

5. §
(1) A személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet
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a) 1. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„(a továbbiakban: felügyelet)” szövegrész helyébe az
„(a továbbiakban: közlekedési hatóság)” szöveg,
b) 1. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében és
(1) bekezdésének e) pontjában, valamint 3. §-ának (2) bekezdésében a „felügyelet” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg
lép.
(2) A személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezõjének a kérelem benyújtásával egyidejûleg kell
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetnie, illetve
átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.”

6. §
(1) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet
a) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „kérelmezõ
lakhelye szerint területileg illetékes megyei, illetve fõvárosi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a
kérelmezõ lakhelye szerint területileg illetékes regionális
igazgatósága” szöveg,
b) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a külön
jogszabályban hajózási hatósági jogkörrel felruházott
területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH külön jogszabályban hajózási
hatósági jogkörrel felruházott területileg illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
c) 1. §-ának (4) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelethez” szövegrész helyébe az „NKH Központi Hivatalához” szöveg,
d) 2. §-ának (1) bekezdésében az „a névjegyzéket vezetõ hatóságnak” szövegrész helyébe az „az NKH-nak, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek” szöveg,
e) 4. §-ában az „a Központi Közlekedési Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságnak” szöveg,
lép.
(2) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az épí-
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tési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet
2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(7) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek – az e tevékenység irányításával, ellenõrzésével kapcsolatos költségek fedezésére – kötelesek a
részükre befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból képzõdõ éves díjbevételük 10%-át minden évet követõ február
15-éig az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség a Magyar Államkincstárnál
vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára
átutalni.”
(3) A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet mellékletének I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„I. Az eljáró közlekedési hatóság
megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Magyar Államkincstár
számlaszáma

10032000-00289926-00000000”

7. §
(1) A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elsõfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezõjének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000
számú költségvetési elõirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára
jelentkezéssel egyidejûleg kell befizetni.”
(2) A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet
a) 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében, valamint 4. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében a „közlekedési hatóság” szövegrész helyébe a „hajózási hatóság” szöveg,
b) 3. §-ának (1) bekezdésében a „másodfokon eljáró
hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, az 5. számú mellékletben feltüntetett elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdésében meghatározott elõirányzat-felhasználási keretszámlára” szöveg,
c) 3. mellékletének II. pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
d) 3. mellékletének II. pontjában a „(www.kff.hu)”
szövegrész helyébe a „(www.nkh.gov.hu)” szöveg
lép.

2006/165. szám
8. §

(1) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,
b) 2. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 2. §-ának (2) bekezdésében, valamint 6. §-a (6) bekezdésének második mondatában az „A KKF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
d) 6. §-a (6) bekezdésének elsõ mondatában az
„a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) 5. §-ának (10) bekezdésében és (11) bekezdésében,
6. §-ának (3) bekezdésében, (5) bekezdésében és (7) bekezdésében az „a KFF” szövegrész helyébe az „az
NKH Központi Hivatala” szöveg
lép.
(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A névjegyzékbe vételért a díjat az NKH-nak
a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0028992600000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”
(3) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 8. §-ának (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vizsgadíjból a képzõszervnek 22%-ot el kell különíteni, amely összeget a vizsgáztatás elõkészítési (nyilvántartási, okmánykiállítási, szervezési) költségeinek
fedezetére az NKH részére a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni.”

9. §
A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
a) 1. §-ának (2) bekezdésében a „Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban: PLH)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban:
NKH)” szöveg,
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b) 1. §-ának (2) bekezdésében az „MNB 1003200001712405-00000000” szövegrész helyébe az „MÁK
10032000-00289926-00000000” szöveg,
c) 1. §-ának (3) bekezdésében, 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint melléklete IV. fejezetének 113. pontjában
az „a PLH” szövegrész helyébe az „az NKH” szöveg,
d) 2. §-ának (1) bekezdésében az „A PLH” szövegrész
helyébe az „Az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának (a továbbiakban: PLI)” szöveg,
e) 2. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett
10032000-01738825 számú elõirányzat-felhasználási
keretszámlája – javára” szövegrész helyébe az „az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott számlára” szöveg,
f) 3. §-ának (1) bekezdésében, valamint melléklete
IV. fejezetének 121. pontjában a „PLH” szövegrész helyébe a „PLI” szöveg
lép.

10. §
A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek
és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló
55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. §-ában a „KKF” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

11. §
(1) A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
a) 2. §-ának (3) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet Pályaalkalmasság-vizsgáló Intézete”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-ának (6) bekezdésében az „a külön jogszabály
szerinti területi közlekedési felügyeletet” szövegrész
helyébe az „az NKH külön jogszabály szerint területileg
illetékes regionális igazgatóságát” szöveg,
c) 6. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában az „a Közlekedési Fõfelügyelethez (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalához” szöveg,
d) 6. §-a (2) bekezdésének második mondatában és
6. §-ának (4) bekezdésében az „A KFF” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
e) 6. §-ának (3) bekezdésében az „a KFF” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
f) 11. §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „KFF”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalának”
szöveg
lép.
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(2) A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 10. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályaalkalmassági vizsgálatért – a pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményezõnek – a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. A díjat a kérelem
benyújtásával egyidejûleg az NKH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell igazoltan befizetni.”

12. §
(1) A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás
díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 1. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elsõfokú és a másodfokú eljárás díját a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett,
10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell a kérelem benyújtásával
egyidejûleg igazoltan befizetni.”
(2) A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás
díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 2. §-ának
(1) bekezdésében az „a másodfokú közlekedési hatóság
költségvetési számlájára” szövegrész helyébe az „az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott költségvetési számlára”
szöveg lép.

13. §
(1) A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–d) pontjai szerinti eljárásokban a Nemzeti Közlekedési Hatóság elsõ- és másodfokon eljáró szervének (a továbbiakban együtt: közlekedési hatóság) eljárásáért fizetendõ díjat – a (2) bekezdésben
és a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel –
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú
kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az
eljárás megkezdése elõtt igazoltan befizetni.”
(2) A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával
és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet
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a) 4. §-ának (4) bekezdésében a „felügyelet” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
b) 5. §-ának (1) bekezdésében az „elõirányzat-felhasználási keretszámlája, 10%-ot a Közlekedési Fõfelügyelet
Magyar Államkincstárnál vezetett, a rendelet 2. számú
mellékletében feltüntetett számlájára” szövegrész helyébe
az „elõirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg,
c) 5. §-ának (3) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság” szöveg,
d) 8. §-ában a „számlájukra befizetett díjakat a közlekedési hatóságok bevételként kötelesek” szövegrész
helyébe a „számlájára befizetett díjakat a Nemzeti Közlekedési Hatóság bevételként köteles” szöveg
lép.

14. §
A vasúti jármûvezetõk és egyes gépkezelõk vizsgadíjairól szóló 41/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 2. §-ának
(1) bekezdésében
a) a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szöveg,
b) a „10032000-01738825” szövegrész helyébe a
„10032000-00289926-00000000” szöveg
lép.

2006/165. szám

2. mellékletének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az NKH Magyar Államkincstár számlaszáma:
10032000-00289926-00000000”

16. §
(1) A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM rendelet
a) 1. §-ának (1) bekezdésében az „Az 1. mellékletben
megjelölt közlekedési hatóságok” szövegrész helyébe az
„A Nemzeti Közlekedési Hatóság központi, illetõleg területi szervei” szöveg,
b) 2. §-a (4) bekezdésének második mondatában a „másodfokú közlekedési hatóságnak az 1. mellékletben megjelölt számlájára” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdésében megjelölt elõirányzat-felhasználási keretszámlára”
szöveg
lép.
(2) A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg kell
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.”

15. §
(1) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
a) 2. §-ának a) pontjában a „megyei (fõvárosi) közlekedési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai” szöveg,
b) 2. §-ának a) és c) pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 2. §-ának c) pontjában az „a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságai” szöveg,
d) 3. §-ának (4) bekezdésében az „eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „NKH-nak” szöveg,
e) 4. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„A megyei (fõvárosi) közlekedési felügyeletek és a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az
„Az NKH regionális igazgatósága” szöveg
lép.
(2) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet

17. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet 1. §-ának (5) bekezdése és
2. melléklete,
b) a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet 7. melléklete,
c) a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM
rendelet 4. melléklete 1. pontjának z) alpontja,
d) a személygépkocsival végzett személyszállítási
szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése és melléklete,
e) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése és 5. melléklete,
f) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról rendelkezõ
58/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet,
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g) az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ
59/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 2. §-a és 2. melléklete,
h) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól
szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése,
i) a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás
díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet 4. §-a és
2. melléklete,
j) a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és
ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 4. §-ának
(3) bekezdése és 2. melléklete,
k) a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról
rendelkezõ 98/2004. (VII. 22.) GKM rendelet,
l) a közúti jármûvezetõi vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggõ vizsgák díjairól
szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról
rendelkezõ 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-a és
2. §-a,
m) a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról rendelkezõ
43/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 5. melléklete,
n) a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (7) bekezdése és 1. melléklete,
o) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról rendelkezõ 82/2006. (XII. 13.) GKM rendelet
4. §-ának (4) bekezdése.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
és a pénzügyminiszter
16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM
együttes rendelete
a 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános eljárási szabályairól
A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap-
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ból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet] 21. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el.
A rendelet hatálya, értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a 2007–2013-as programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból a
II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében társfinanszírozott
támogatások hazai lebonyolításában részt vevõ, valamint
támogatást igénylõ, illetve elnyerõ természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre.

2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) címzett: támogatási alapból, illetve hitel, tõke vagy
garancia eszközbõl (a továbbiakban: pénzügyi eszköz)
támogatásban részesülõ személy vagy szervezet;
b) folyamatos elbírálás: olyan projekt kiválasztási eljárás, amely során a projekt javaslatok formai ellenõrzése és
tartalmi értékelése a beérkezés sorrendjében történik, amíg
a rendelkezésre álló forrás ki nem merül. Csak egy végsõ
benyújtási határidõ kerül meghatározásra, de a forrást
meghaladó támogatási igényû pályázat benyújtása esetén
a pályázatok benyújtásának lehetõsége ezt megelõzõen is
lezárható;
c) regionális program: regionális operatív program,
illetve az ágazati és regionális prioritásokat egyaránt tartalmazó Közép-Magyarország operatív program regionális prioritása, illetve támogatási konstrukciója.
(2) Az e rendeletben szereplõ fogalmak
a) a Tanács 1083/2006/EK rendeletében (2006. július
11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl,
b) a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendeletben, és
c) a 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint értelmezendõk.
(3) Ha támogatási konstrukció esetében közremûködõ
szervezet nem kerül kijelölésre, akkor ahol e rendelet közremûködõ szervezetet említ, azon a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséget (a továbbiakban: NFÜ) kell érteni.
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A projekt kiválasztás eljárásai
3. §

(1) A projekt kiválasztás, illetve jóváhagyás határideje a
támogatásról vagy elutasításról hozott döntésrõl történõ
értesítésig – ide nem számítva az esetleges hiánypótlás
idejét –
a) nagyprojekt esetében a projekt javaslat beérkezésétõl számított 180 nap – nem számítva azt az idõt, amely a
projekt az Európai Bizottság általi jóváhagyásához szükséges;
b) kiemelt projekt esetében a projekt javaslat beérkezésétõl számított 75 nap;
c) kétfordulós pályázat esetében a lehetséges projekt
javaslatok kiválasztása során a benyújtási határidõtõl,
folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétõl
számított 75 nap, a projekt javaslat részletes kidolgozását
követõen a projektek kiválasztása során a projekt javaslat
beérkezésétõl számított 75 nap;
d) egyfordulós pályázat esetében a benyújtási határidõtõl, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétõl számított 50 nap, bíráló bizottság felállítása esetén a
benyújtási határidõtõl, folyamatos elbírálásnál a projekt
javaslat beérkezésétõl számított 75 nap.
(2) Kétfordulós pályázat elsõ fordulója és egyfordulós
pályázat esetében amennyiben a projekt javaslat támogatási igénye meghaladja az 1 milliárd forintot, a határidõ
15 nappal meghaladja az (1) bekezdés c)–d) pontjában
meghatározott határidõket.
(3) Kétfordulós pályázat elsõ fordulója és egyfordulós
pályázat esetében, amennyiben a projekt javaslat támogatási igénye meghaladja az 5 milliárd forintot, a határidõ
45 nappal meghaladja az (1) bekezdés b)–d) pontjában
meghatározott határidõket.
(4) Ha a támogatási konstrukció sajátosságai indokolják, vagy amennyiben a beérkezõ projekt javaslatok száma
meghaladja a tervezettet, a határidõt az NFÜ egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.
(5) Kétfordulós pályázat esetén az elsõ fordulóban vázlatosan kidolgozott projekt javaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre, a 4–10. §-nak megfelelõen. Az elõzetesen támogatásra javasolt projekt javaslatokat a projekt
gazdák részletesen kidolgozzák. A második fordulóban
a részletesen kidolgozott projekt javaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre, a 11–14. §-nak megfelelõen.
(6) Nagyprojekt, kiemelt projekt és egyfordulós pályázat esetén részletes projekt javaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre, a 11–14. §-nak megfelelõen. Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, nagyprojekt, kiemelt projekt
és egyfordulós pályázat esetén a 4–10. §-t nem kell alkalmazni.
(7) Kiemelt projekt, illetve nagyprojekt az akciótervben
történõ elõzetes nevesítésére vonatkozó döntés elõfelté-
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tele, hogy a közremûködõ szervezet, valamint az NFÜ
által megbízott szakértõ a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szempontokra kiterjedõ értékelése alapján indokolt a részletes
projekt javaslat kidolgozása, és a projekt megvalósítása
elõre láthatóan az akcióterv érvényességi idejének megfelelõen, 2 éven belül indítható.
(8) Projekt elõkészítés is támogatható kiemelt projektként, amennyiben elõzetes megvalósíthatósági tanulmány
szerint indokolt a részletes projekt javaslat kidolgozása, és
a projekt megvalósítása elõre láthatóan kiemelt projektként vagy nagyprojektként támogatható.
Elõzetes projekt javaslatok szelekciója – kétfordulós
pályázat elsõ fordulójában
4. §
(1) Az NFÜ felhívásban (pályázat esetén pályázati felhívásban, a továbbiakban együtt: felhívás) tájékoztatja az
akciótervben meghatározott lehetséges projekt gazdákat a
támogatás igénylésének feltételeirõl.
(2) A felhívás tartalmazza
a) a támogatási konstrukció akcióterv szerinti bemutatását;
b) a melléklet szerinti adatmezõket is tartalmazó projekt adatlapot;
c) a projekt javaslat elkészítéséhez összeállított útmutatót;
d) a támogatási szerzõdés tervezetét.
(3) A közremûködõ szervezet az NFÜ koordinációja és
felügyelete mellett elkészíti és a közzététel tervezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal jóváhagyás céljából megküldi az NFÜ-nek a projekt adatlapot, az útmutatót és a
támogatási szerzõdés tervezetét.
(4) Az útmutató tartalmazza különösen a következõket:
a) a projekt adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját;
b) az elszámolható költségek ismertetését;
c) a projekt javaslat benyújtásának módját, helyét és
határidejét;
d) a projekt kiválasztás és megvalósítás eljárásrendjét,
különösen a közremûködõ szervezet a projekt javaslat
benyújtását követõ tevékenységeit és ezek határidõit, a
hiánypótlás szabályait, a részletes pontozásos szempontrendszert, a panasztétel lehetõségét, valamint a biztosítékokra vonatkozó szabályokat;
e) további részletes információk elérhetõségét.
(5) 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a projekt adatlaphoz csatolni
kell az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányt.
(6) Az NFÜ a felhívásban az (5) bekezdésben felsoroltakon túl kizárólag a projekt gazda megfelelõsége, alkalmassága, és a projekt javaslat megfelelõsége megítéléséhez az
adott támogatási konstrukció esetében szükséges mellékletek csatolását követelheti meg.
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5. §

(1) A felhívást az NFÜ haladéktalanul elhelyezi saját
honlapján, továbbá közzététel céljából megküldi a kormányzati internetes portál fenntartójának. Az NFÜ a közzétételrõl tájékoztatja a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet
2. §-a (1) bekezdésének k) pontja szerinti minisztert
(a továbbiakban: miniszter).
(2) Ha a lehetséges projekt gazdák köre ismert és számuk legfeljebb 25, a közremûködõ szervezet közvetlenül
megküldi a felhívást a lehetséges projekt gazdáknak.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével
az NFÜ a közzététel tényérõl legalább két országos napilapban – regionális program esetén a régióhoz tartozó megyénként egy megyei napilapban – hirdetést jelentet meg,
továbbá értesíti
a) a nemzeti hírügynökséget;
b) a területileg érintett regionális fejlesztési ügynökségeket.
(4) A közremûködõ szervezet a projekt javaslatok
benyújtásának határidejét megelõzõ 10. napig biztosítja,
hogy a projekt gazdák kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerû határidõn, de legkésõbb 8 napon belül tájékoztatást kapjanak.
(5) Projekt javaslat a felhívásnak az NFÜ honlapján való
közzétételétõl számított 10. nap elõtt nem nyújtható be.
(6) A projekt javaslatok benyújtásának végsõ határideje
nem lehet korábbi a felhívásnak az NFÜ honlapján való
közzétételétõl számított 30. napnál.
(7) Amennyiben az operatív program, az akcióterv vagy
jogszabály módosítása miatt, vagy egyéb okból szükségessé válik a felhívás módosítása, az NFÜ módosítja a felhívást, és ezt a tényt – a módosítások kiemelésével – az
(1)–(3) bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.
(8) Folyamatos elbírálás esetén amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése elõrejelezhetõ, az NFÜ a benyújtási határidõ elõtt a benyújtás lehetõségét felfüggeszti,
és ezt a tényt az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
módon közzéteszi. A felfüggesztés dátuma – a jogszabályok betartását, illetve a támogatási konstrukció céljait
veszélyeztetõ esetektõl eltekintve – legkorábban a közzétételt követõ 3. nap lehet. A közremûködõ szervezet értékeli a felfüggesztés dátuma elõtt beérkezett projekt javaslatokat. A benyújtási lehetõség az NFÜ honlapján való
közzétételétõl számított 30. nap elõtt nem függeszthetõ fel.

6. §
(1) A projekt gazda a projekt adatlapnak és a csatolandó
mellékleteknek a közremûködõ szervezethez történõ benyújtásával igényli a támogatást. A projekt gazda a támo-
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gatás igénylésével egyidejûleg hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatás nyújtója
a 14. § (2) bekezdése szerinti adatokat, továbbá a projekt
javaslatról készített összefoglalót nyilvánosságra hozza.
(2) A projekt adatlapot a projekt gazda elektronikus formában nyújtja be. Amennyiben a projekt adatlap elektronikus aláírással nem hitelesíthetõ, a projekt adatlapot a projekt gazda papír alapon is benyújtja. A kétféle módon
benyújtott projekt adatlapban mutatkozó eltérés esetén a
papír alapú és aláírt projekt adatlap tekintendõ hitelesnek,
azzal, hogy a papír alapú és az elektronikus formájú projekt adatlap egyezõségérõl a projekt gazda köteles gondoskodni.
(3) A közremûködõ szervezet a projekt javaslattal, illetve a projekttel kapcsolatos minden iratot ugyanazon
regisztrációs szám alatt, egy iratcsomagként kezel.
(4) A közremûködõ szervezet megvizsgálja, hogy a projekt javaslat megfelel-e a felhívásban meghatározott teljességi és jogosultsági feltételeknek, így különösen
a) a projekt adatlapot hiánytalanul kitöltötték;
b) a mellékletek köre teljes;
c) a tevékenységre, a megvalósítás helyére és idejére,
vagy más korlátozó tényezõre vonatkozó feltételek teljesülnek;
d) a projekt gazda jogosult támogatásra;
e) a projekt gazda rendelkezik a szükséges forrásokkal.
(5) Amennyiben a projekt javaslat a teljesség feltételeinek nem felel meg, továbbá, ha a jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelmûen nem állapítható
meg, a közremûködõ szervezet a benyújtási határidõtõl,
folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétõl
számított 15 napon belül 15 napos határidõ tûzésével, az
összes hiány, illetve hiba egyidejû megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a projekt gazdát. Amennyiben a hiánypótlásra a határidõ leteltétõl számított 5 napon belül sem
kerül sor, ez a projekt javaslat elutasítását eredményezi, ez
esetben igazolásnak nincs helye.
(6) Ha megállapítható, hogy a projekt javaslat nem felel
meg a jogosultság feltételeinek, illetve a hiánypótlást
követõen sem felel meg a teljesség feltételeinek, a közremûködõ szervezet a projekt gazda egyidejû tájékoztatása
mellett az indokok megjelölésével a benyújtási határidõtõl, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétõl, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtásának határidejétõl számított 15 napon belül elutasítja a projekt javaslatot.
(7) Ha a projekt javaslat megfelel a teljesség és jogosultság feltételeinek, a közremûködõ szervezet a benyújtási
határidõtõl, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétõl, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétõl
számított 15 napon belül írásban tájékoztatja errõl a projekt gazdát (befogadó nyilatkozat).
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7. §

(1) Az értékelés során a közremûködõ szervezet biztosítja, hogy csak olyan projekt javaslatok részesülhessenek
támogatásban, amelyek megfelelnek a támogatási konstrukció projekt kiválasztási szempontjainak.
(2) A közremûködõ szervezet biztosítja – és az NFÜ
ellenõrzi –, hogy az értékelést a következõ szakértelemmel
rendelkezõ személyek végezzék:
a) a támogatási konstrukció tárgyának megfelelõ szakértelem és pénzügyi ismeret;
b) az operatív program, az akcióterv és a támogatási
konstrukció tartalmának, a vonatkozó jogszabályoknak az
ismerete.
(3) Amennyiben a projekt javaslat támogatási igénye
meghaladja az 50 millió forintot – vagy az NFÜ által ennél
alacsonyabban meghatározott értéket –, a projekt javaslatot egymástól függetlenül legalább két értékelõ értékeli.
A projekt javaslat összpontszáma az értékelõk által adott
összpontszámok számtani átlaga. Ha az értékelõk összpontszámai között 20 százalékpontnál nagyobb az eltérés,
a közremûködõ szervezet elrendeli a projekt javaslat soron
kívüli újbóli értékelését.
(4) Amennyiben a támogatási konstrukció, illetve a projekt jellege indokolja, a közremûködõ szervezet egyes kérdésekben szakértõ közremûködését veszi igénybe.
(5) Az értékelés során az értékelõ minden elõzetes projekt javaslatról – az adott támogatási konstrukció keretében egységes szerkezetû – értékelõ lapot tölt ki.
(6) Az értékelõ lap tartalmazza
a) a projekt gazda és a projekt javaslat legfontosabb
adatait,
b) a projekt kiválasztási szempontok szerinti szöveges
értékelést, továbbá a pontozást,
c) az értékelõ indoklással ellátott javaslatát a projekt
javaslat változatlan tartalommal történõ támogatására,
csökkentett összköltséggel történõ támogatására, vagy
elutasítására,
d) támogatási javaslat esetén a projekt gazda által teljesítendõ elõfeltételek meghatározását.
(7) Az értékelõ – illetve amennyiben nem ugyanaz az értékelõ értékel minden projekt javaslatot, a közremûködõ
szervezet – a legmagasabb összpontszámot kapott projekt
javaslatok támogatására – folyamatos elbírálás esetén
amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás elegendõ
minden beérkezett és az elõre meghatározott minimális
pontszámot elérõ projekt javaslat támogatásához, a minimális pontszámot elérõ projekt javaslatok támogatására –
tesz javaslatot.
(8) A projekt javaslat csökkentett összköltséggel történõ támogatására kell javaslatot tenni, ha a projekt javaslat
szakmai-mûszaki tartalma megfelelõ, azonban tervezett
elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel,
amely nem elszámolható, illetve nem szükséges a projekt

2006/165. szám

céljának teljesítéséhez. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Amennyiben
ennél nagyobb mértékû csökkentés volna szükséges, a
projekt javaslat elutasítására kell javaslatot tenni.
(9) Az értékelõ a támogatási szerzõdés aláírásához vagy
a támogatás kifizetéséhez olyan elõfeltételek elõírását
javasolhatja, amelyek teljesítését a projekt gazdának a
támogatási szerzõdés aláírása, illetõleg a támogatás kifizetése elõtt igazolnia kell.
(10) Regionális program esetében a közremûködõ szervezet a projekt javaslatokat a regionális fejlesztési tanács
(a továbbiakban: RFT) elé terjeszti. Az RFT a projekt
javaslatokat a régió fejlesztési stratégiájához való illeszkedés szempontjából 20 napos határidõvel véleményezi,
véleményét a közremûködõ szervezetnek megküldi.

8. §
(1) Az NFÜ a projekt javaslatok elbírálására bíráló
bizottságot állít fel.
(2) A bíráló bizottság elnökét az NFÜ – vagy az NFÜ
felkérése esetén a közremûködõ szervezet –, titkárát a közremûködõ szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok betartását. Tagot jelölhet a közremûködõ szervezet, a miniszter
és az NFÜ, regionális program esetében az RFT, továbbá
az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet
által delegált egy tag részvételét. Az RFT által delegált tag
az RFT álláspontját képviseli. A tagok száma – az elnökkel
együtt – 5 vagy 7 fõ. Megfigyelõt jelölhet a közremûködõ
szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program esetében az RFT. A megfigyelõk száma legfeljebb 5 fõ.
(3) Regionális program esetében a bíráló bizottság ülésén az RFT által delegált tag képviseli az RFT 7. § (10) bekezdése szerinti véleményét. Az RFT az általa delegált
tagnak kötött mandátumot adhat.
(4) A közremûködõ szervezet a bíráló bizottság ülése
elõtt legalább 8 nappal megküldi a tagoknak az értékelõ
lapokat. A bíráló bizottság ülésén részt vesz az értékelõ,
vagy a közremûködõ szervezet azon munkatársa, aki szükség esetén kiegészítõ tájékoztatást ad az értékeléssel kapcsolatban, illetve részletezi az értékelõ lapban foglaltak
indokait.
(5) A bíráló bizottság az értékelõ az értékelõ lapban foglalt javaslata alapján döntési javaslatot tesz a projekt javaslat támogatására vagy elutasítására. A bíráló bizottság a
legmagasabb összpontszámot kapott projekt javaslatok
támogatására – folyamatos elbírálás esetén amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás elegendõ minden beérkezett
és az elõre meghatározott minimális pontszámot elérõ projekt javaslat támogatásához, a minimális pontszámot elérõ
projekt javaslatok támogatására – tesz javaslatot. A bíráló
bizottság az értékelõ javaslatától eltérõ döntési javaslatot
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tesz, ha a bíráló bizottság – részletes, írásban rögzített
indoklás alapján – a meghatározott projekt kiválasztási
szempontok alapján újraértékeli a pályázatot, és az új összpontszám az értékelõ javaslatától eltérõ döntési javaslatot
indokol. Ha az értékelés és a bírálat összpontszáma között
20 százalékpontnál nagyobb az eltérés, a bíráló bizottság
elrendeli a projekt javaslat soron kívüli újbóli értékelését.
Amennyiben a bíráló bizottság nem rendelkezik a javaslattételhez szükséges információkkal, tisztázó kérdés feltételét, illetve helyszíni szemlét kérhet a közremûködõ szervezettõl, illetve írásban rögzített indoklás alapján elrendeli a
projekt javaslat soron kívüli újbóli értékelését.
(6) A bíráló bizottság szavazással, egyszerû többséggel
határoz a döntési javaslatról.
(7) A bíráló bizottság ülésérõl a titkár emlékeztetõt
készít. Az emlékeztetõ tartalmazza
a) az ülés helyét és idõpontját;
b) a jelenlévõ tagok és megfigyelõk nevét és az õket
delegáló szervezet megnevezését;
c) a bíráló bizottság döntési javaslatát (támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, az összköltség csökkentése esetén a csökkentett összköltséget, a projekt gazda
által teljesítendõ elõfeltételeket);
d) elutasítás esetén, valamint az értékelõ javaslatától
eltérõ döntési javaslat esetén annak részletes indoklását;
e) a szavazatok arányát (támogatás, elutasítás, tartózkodás);
f) bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.
(8) A közremûködõ szervezet a bíráló bizottság ülésétõl
számított 8 napon belül elkészíti és az NFÜ-nek megküldi
az emlékeztetõt.
(9) Az NFÜ az emlékeztetõ kézhezvételétõl számított
8 napon belül jóváhagyja a bíráló bizottság döntési javaslatát, vagy – jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás
szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértésének gyanúja
esetén – részletes, írásban rögzített indoklás alapján elrendeli a projekt javaslat soron kívüli újbóli értékelését.

9. §
(1) Amennyiben a projekt javaslat javasolt támogatása
meghaladja az 1 milliárd forintot, a közremûködõ szervezet a befogadó nyilatkozat megküldésekor a teljes projekt
javaslatot megküldi a miniszternek, valamint az érintett
RFT-nek. A miniszter és az RFT a projekt javaslatot
– a közzétett értékelési szempontok alapján – 20 napos
határidõvel külön értékelõvel értékeltetheti, értékelését a
közremûködõ szervezetnek megküldi. A miniszter és az
RFT által megbízott értékelõre ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a közremûködõ szervezet által megbízott értékelõre. A miniszter – valamint a regionális programok esetében az RFT – és az NFÜ egyetértésének hiányában az NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását.
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(2) Amennyiben a projekt javaslat javasolt támogatása
meghaladja az 5 milliárd forintot, az NFÜ elõterjesztésére
a Kormány hagyja jóvá a döntést.

10. §
(1) A döntésrõl a közremûködõ szervezet írásban tájékoztatja a projekt gazdát. Csökkentett összköltségû támogatás vagy elutasítás esetén a közremûködõ szervezet részletes indoklást ad. Feltételes támogatás esetén a közremûködõ szervezet meghatározza a 7. § (6) bekezdésének
d) pontja szerinti feltételeket.
(2) Az értékelésben, illetve a bírálatban résztvevõket
a döntésrõl történõ tájékoztatás idõpontjáig titoktartási
kötelezettség terheli az értékelés, a bírálat és a döntés tartalmával kapcsolatban, amely kötelezettség megszegése
esetén az NFÜ a kijelölést visszavonhatja és az értékelést,
illetve bírálatot soron kívül újból indíthatja.
(3) A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott projekt javaslatnak az eljárásban történõ elõrehaladásáról való tájékoztatásra.
(4) A döntésrõl történõ tájékoztatást követõen a projekt
gazda jogosult a projekt javaslatra vonatkozóan az értékelõ lapban és az emlékeztetõben foglaltakat megismerni.
(5) Támogató döntés esetén a projekt gazdának a közremûködõ szervezet által meghatározott idõn, de a döntéstõl
számított legfeljebb egy éven belül – amennyiben a támogatási konstrukció sajátosságai szükségessé teszik az NFÜ
az egy éves határidõ helyett legfeljebb két éves határidõt
határozhat meg – be kell nyújtania a részletesen kidolgozott projekt javaslatot. A részletesen kidolgozott projekt
javaslat benyújtása hiányában a támogató döntés érvényét
veszti.
(6) Tényleges támogatás csak részletesen kidolgozott
projekt javaslat alapján ítélhetõ meg. A projekt javaslat
támogatása nem jelent garanciát a projekt támogatására.
(7) A közremûködõ szervezet a részletes kidolgozásra
javasolt projektek listáját – a támogatási konstrukció
címét, a projekt gazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt
megvalósulásának helyszínét, a lehetséges támogatás
összegét és arányát, a döntés idõpontját (év, hónap), a projekt javaslat összpontszámát – a döntést követõ 8 napon
belül közzététel céljából megküldi az NFÜ-nek és a kormányzati internetes portál fenntartójának.

Részletes projekt javaslatok kiválasztása – nagyprojekt,
kiemelt projekt, egyfordulós pályázat esetén, kétfordulós
pályázat második fordulójában
11. §
(1) Az NFÜ felhívásban tájékoztatja az akciótervben
meghatározott, illetve kétfordulós pályázat esetében a

14232

MAGYAR KÖZLÖNY

4–10. § szerint kiválasztott lehetséges projekt gazdákat
a támogatás igénylésének feltételeirõl a 4. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott módon.
(2) 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a projekt adatlaphoz csatolni
kell
a) a megalapozó tanulmányokat és terveket (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, környezeti hatástanulmány, mûszaki tervek);
b) egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot;
c) a projekt megvalósításának elindításához szükséges
összes hatósági engedély (környezetvédelmi engedély,
létesítési engedély) hivatkozási számát, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat;
d) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a kulturális
örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti elõzetes nyilatkozatát;
e) amennyiben a projekt kedvezményezettje egynél
több önkormányzat, a projekt megvalósítására létrehozott,
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti, jogi
személyiséggel rendelkezõ társulás, vagy a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény szerint megalakult többcélú kistérségi társulás megállapodását.
(3) Kétfordulós pályázat esetében az elsõ fordulóban
benyújtott dokumentumokat a második fordulóban nem
kell benyújtani, kivéve, ha azok alapját képezõ jogviszonyokban változás állt be, vagy jogszabályban meghatározott érvényességi ideje lejárt.
(4) A közremûködõ szervezet a (2) bekezdésben felsoroltakon túl kizárólag a projekt gazda megfelelõsége és
alkalmassága, és a projekt javaslat megfelelõsége megítéléséhez az adott támogatási konstrukció esetében szükséges mellékletek csatolását követelheti meg.
(5) Az NFÜ, illetve a közremûködõ szervezet gondoskodik a felhívás közzétételérõl az 5. §-ban meghatározott
módon.
(6) Nagyprojekt és kiemelt projekt, valamint kétfordulós pályázat második fordulója esetében a közremûködõ
szervezet biztosítja a projekt gazdák számára a személyes
konzultáció lehetõségét.

12. §
(1) A projekt gazda a projekt adatlapnak és a csatolandó
mellékleteknek a közremûködõ szervezethez történõ
benyújtásával igényli a támogatást, a 6. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott módon.
(2) A közremûködõ szervezet elvégzi a projekt javaslat
teljességének és jogosultságának ellenõrzését a 6. §
(3)–(7) bekezdésében meghatározott módon. Nagyprojekt
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és kiemelt projekt, valamint kétfordulós pályázat második
fordulója esetében a közremûködõ szervezet a hiánypótlásra 15 napnál hosszabb határidõt is megállapíthat, és a
hiánypótlás elmulasztása esetén újabb határidõt is megállapíthat.

13. §
(1) A közremûködõ szervezet elvégzi a projekt javaslat
tartalmi értékelését a 7. § (1)–(9) bekezdésében meghatározott módon. Nagyprojekt vagy kiemelt projekt esetén,
valamint kétfordulós pályázat második fordulójában a projekt javaslatot nem kell pontozni; az értékelõ javaslatot
tehet – a 7. § (6) bekezdésének c) pontjában meghatározottakon túl – a projekt javaslat meghatározott szempontok
szerinti és meghatározott határidõn belüli átdolgozására is.
Amennyiben a projekt kiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (normatív jellegû támogatás), a projekt javaslatokat nem kell pontozni, és a 7. § (6) bekezdése
szerinti értékelõlap csak a projekt kiválasztási szempontoknak való megfelelõséget tartalmazza.
(2) A (3)–(4) bekezdésben meghatározottak, valamint
a technikai segítségnyújtási projektek kivételével, az NFÜ
bíráló bizottságot állít fel és mûködtet a 8. §-ban meghatározott módon. Amennyiben az adott ülésen elbírált projekt
javaslatok száma meghaladja a 100-at, a 8. § (8)–(9) bekezdésében foglalt határidõt az NFÜ 8 nappal meghosszabbíthatja.
(3) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben az egyes
projektek támogatási igénye nem haladja meg az 50 millió
forintot – vagy az NFÜ által ennél alacsonyabban meghatározott értéket –, és a projekt kiválasztási szempontok
mérlegelést igényelnek (nem normatív jellegû támogatás),
az NFÜ egyszerûsített bíráló bizottságot állít fel és mûködtet a 8. § (4)–(9) bekezdésében meghatározott módon. Az
egyszerûsített bíráló bizottság elnökét az NFÜ – vagy az
NFÜ felkérése esetén a közremûködõ szervezet –, titkárát
a közremûködõ szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok
betartását. Tagot jelölhet a közremûködõ szervezet és az
NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet által delegált egy tag részvételét. A tagok
száma 3 fõ. Amennyiben a közremûködõ szervezet felett
a tulajdonosi és irányítási jogokat nem a miniszter gyakorolja, megfigyelõt jelölhet a miniszter. Amennyiben az
adott ülésen elbírált projekt javaslatok száma meghaladja
a 100-at, a 8. § (8)–(9) bekezdésében foglalt határidõt az
NFÜ 8 nappal meghosszabbíthatja.
(4) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben az egyes
projektek támogatási igénye nem haladja meg az 50 millió
forintot – vagy az NFÜ által ennél alacsonyabban meghatározott értéket –, és a projekt kiválasztási szempontok
nem igényelnek mérlegelést (normatív jellegû támogatás),
a közremûködõ szervezet vezetõje vagy az általa felhatalmazott személy jóváhagyja az értékelõ javaslatát, vagy
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részletes, írásban rögzített indoklás alapján elrendeli a projekt javaslat soron kívüli újbóli értékelését.

támogatás és pénzügyi eszköz esetén a támogatási szerzõdést az NFÜ ellenjegyzi.

(5) Forráshiány miatt korábban elutasított projekt javaslatok esetében, amennyiben a rendelkezésre álló forrás
mégis elegendõnek bizonyul, az NFÜ jogosult a legmagasabb összpontszámot kapott, korábban forráshiány miatt
elutasított projekteket támogatásban részesíteni.

(2) A támogatási szerzõdés megkötésének elõfeltétele,
hogy a kedvezményezett megküldi a közremûködõ szervezetnek
a) a kedvezményezett nevében aláírásra jogosult
– bank vagy közjegyzõ által hitelesített – aláírás mintáját;
b) alapító (létesítõ) okiratot, illetve a külön jogszabály
szerinti nyilvántartást igazoló okiratot (költségvetési
szerv, önkormányzat, egyház, felsõoktatási intézmény
kivételével);
c) a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat;
d) amennyiben a projekt gazda lefolytatott feltételes
közbeszerzési eljárást, a megjelent hirdetményt, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság
(a továbbiakban: KDB) határozatát, valamint a vállalkozói
szerzõdést.

(6) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben a projekt
javasolt támogatása meghaladja az 1 milliárd forintot, az
NFÜ kikéri a miniszter, valamint az érintett RFT véleményét a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A miniszter – valamint regionális programok esetében az RFT –
és az NFÜ egyetértésének hiányában az NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását.
(7) Egyfordulós pályázat esetén, amennyiben a projekt
javasolt támogatása meghaladja az 5 milliárd forintot, az
NFÜ kéri a Kormány jóváhagyását a 9. § (2) bekezdésében
meghatározott módon.
(8) Támogatásra javasolt nagyprojektrõl az NFÜ a miniszterrel közös elõterjesztést készít a Kormány számára.
A Kormány dönt arról, hogy kérelmezi-e a nagyprojekt
támogatását az Európai Bizottságnál.
(9) A döntésrõl a közremûködõ szervezet írásban tájékoztatja a projekt gazdát a 10. § (1)–(4) bekezdésében
meghatározott módon.

14. §
(1) Támogatás megítélése esetén amennyiben a szerzõdéskötésre a 15. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott
határidõ leteltétõl számított 30 napon belül nem kerül sor,
és ez nem a közremûködõ szervezet mulasztásából történik, a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
Amennyiben a szerzõdéskötésre nem a kedvezményezett
mulasztásából nem kerül sor, a közremûködõ szervezet a
15. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott határidõt egy
alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbíthatja.
(2) A közremûködõ szervezet a támogatásban részesített projektek listáját – a támogatási konstrukció címét, a
projekt gazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, a
döntés idõpontját (év, hónap), a projekt javaslat összpontszámát – a döntést követõ 8 napon belül közzététel céljából megküldi az NFÜ-nek és a kormányzati internetes portál fenntartójának.

(3) A támogatási szerzõdés megkötése elõtt a közremûködõ szervezet meggyõzõdik arról, hogy
a) a projekt megkezdéséhez szükséges összes jogerõs
hatósági engedély rendelkezésre áll, továbbá
b) a projekt megvalósítása megkezdhetõ, illetve legalább a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás haladéktalanul elindítható.
(4) A közremûködõ szervezet a támogatási szerzõdés
megkötéséhez szükséges dokumentumok és az aláírt támogatási szerzõdés benyújtására a 13. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatásban annak kézhezvételétõl számított legfeljebb 60 napos határidõt tûz ki.
(5) A közremûködõ szervezet feltételes közbeszerzési
eljárás lefolytatását is elõírhatja a kedvezményezett részére a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként.
Ebben az esetben a közremûködõ szervezet a támogatási
szerzõdés megkötéséhez szükséges dokumentumok és az
aláírt támogatási szerzõdés benyújtására a 13. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatásban annak kézhezvételétõl számított legfeljebb 150 napos határidõt tûz ki.
(6) A közremûködõ szervezet a támogatási szerzõdés
megkötéséhez szükséges dokumentumok kézhezvételét
követõ 15 napon belül az általa aláírt támogatási szerzõdést a kedvezményezettnek megküldi.

16. §
A támogatási szerzõdések megkötése,
illetve módosítása
15. §

(1) Nagyprojekt esetében a támogatási szerzõdés megkötését követõen az NFÜ jóváhagyás céljából megküldi az
Európai Bizottságnak a támogatási kérelmet.

(1) A támogatási szerzõdést a közremûködõ szervezet
és a kedvezményezett köti meg. Nagyprojekt, közvetett

(2) A támogatási kérelemben a maximális elérhetõ EU
támogatási arányt kell kérni az Európai Bizottságtól, amitõl indokolt esetben a Kormány döntésével lehet eltérni.
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(3) Az NFÜ tájékoztatja a közremûködõ szervezetet, a
kedvezményezettet és az igazoló hatóságot a támogatási
kérelem Európai Bizottság által történõ befogadásáról.
(4) A támogatási szerzõdés hatályát veszti, ha az arra
vonatkozó támogatási kérelmet az Európai Bizottság
elutasítja.

17. §
(1) A kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatja a
közremûködõ szervezetet, ha a szerzõdés hatályának idõtartama alatt a szerzõdésben foglalt azonosító adatai, illetõleg a szerzõdés teljesítésével összefüggõ adatai (pl. kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltoznak.
(2) A kedvezményezett a támogatási szerzõdés módosítását kezdeményezi, ha
a) a projekt megvalósításának befejezése a támogatási
szerzõdésben meghatározott idõponthoz képest elõre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
b) a projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatási szerzõdésben rögzített bontáshoz képest;
c) a projekt megvalósításának tervezett idõtartama
meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a
250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz
százalékát meghaladó mértékben változik a költségek
évek szerinti bontása a támogatási szerzõdésben rögzített
bontáshoz képest;
d) tíz százalékot meghaladó mértékben csökken a
számszerûsített célok értéke a támogatási szerzõdésben
rögzített célértékhez képest;
e) változik a projekt bármely egyéb, a célkitûzéseket
befolyásoló lényeges jellemzõje.
(3) Amennyiben a kedvezményezett kezdeményezi a támogatási szerzõdés módosítását, a közremûködõ szervezet
a módosításra irányuló kérelem benyújtását követõ 30 napon belül megküldi a kedvezményezettnek a módosítás
tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A kedvezményezett köteles a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a támogatási szerzõdés módosítását cégszerûen aláírva a közremûködõ szervezet részére megküldeni.
(4) A támogatási szerzõdés módosítását a közremûködõ
szervezet is jogosult kezdeményezni.
(5) Amennyiben a támogatási szerzõdést a 15. § (1) bekezdésének megfelelõen az NFÜ ellenjegyezte, a támogatási szerzõdés módosítását is ellenjegyzi, továbbá a támogatási szerzõdés módosítását is jogosult kezdeményezni.
18. §
(1) Nagyprojekt esetében – a 17. §-ban foglaltak mellett – a kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatja a köz-
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remûködõ szervezetet, ha a projekt megvalósítása során
olyan tény vagy körülmény merül fel, amely a Bizottsági
Határozatban megállapított rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti.
(2) Ha a Bizottsági Határozat módosításának kezdeményezése indokolt, a közremûködõ szervezet egyetértése
esetén 30 napon belül elkészíti a módosítási kérelmet, és
megküldi az NFÜ-nek.
(3) Az NFÜ egyetértése esetén 30 napon belül jóváhagyás céljából megküldi az Európai Bizottságnak a módosítási kérelmet.

19. §
(1) A közremûködõ szervezet támogatási szerzõdéstõl
elállhat, ha a támogatási szerzõdés aláírását – nagyprojekt
esetében az Európai Bizottság általi jóváhagyást – követõ
12 hónapon belül a kedvezményezett
a) a megvalósítás érdekében harmadik féltõl megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérõ mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése
mellett – nem rendeli meg; vagy
b) idõközi kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt
támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja.
(2) Közvetett támogatás és pénzügyi eszköz esetén az
(1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.
(3) Ha a támogatott projekt sajátosságai szükségessé
teszik, az (1) bekezdésben foglaltaktól az NFÜ jóváhagyásával a támogatási szerzõdésben el lehet térni.

Közbeszerzési eljárások lefolytatása
20. §
(1) A közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és
ennek dokumentálásáért a kedvezményezett – mint ajánlatkérõ – felelõs.
(2) A kedvezményezett – az elõrehaladási jelentésben –
tájékoztatja a közremûködõ szervezetet a közbeszerzési
eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról
és annak eredményérõl. A kedvezményezett megküldi a
közremûködõ szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve
ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslati eljárás esetén az
eljárás megindításáról szóló értesítést, és a KDB határozatát, valamint a Kbt. által elõírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását.
(3) Jogorvoslati eljárás indulása esetén, amennyiben az
eljárást nem a közremûködõ szervezet vagy az irányító
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hatóság kezdeményezte – a kedvezményezett haladéktalanul megküldi a közremûködõ szervezetnek és az Európai
Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról
szóló értesítést. Amennyiben a KDB határozatában jogsértés megtörténtét állapítja meg, a közremûködõ szervezet
szabálytalansági eljárást indít. A KDB határozatának kézhezvételéig, illetve szabálytalansági eljárás esetén a szabálytalansági eljárás lezárásáig a kedvezményezett felfüggeszti a folyamatban lévõ közbeszerzési eljárását, illetve
elhalasztja a szerzõdéskötést.

21. §
(1) A közösségi értékhatárok feletti beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás megindításának szándékáról
a kedvezményezett az eljárás tervezett megindítása elõtt
legalább 15 nappal tájékoztatja a közremûködõ szervezetet, és az EKKE-t.
(2) A kedvezményezett az ajánlati, részvételi, illetve
ajánlattételi felhívás összeállításakor és az eljárás lefolytatása során biztosítja a kizáró okok és legalább a pénzügyi-gazdasági alkalmasság körében a teljes körû hiánypótlás lehetõségét.
(3) Amennyiben az EKKE az eljárás lefolytatása során
dokumentumokat kér be vagy megfigyelõt delegál, írásos
szakértõi jelentést készít a kedvezményezett és a közremûködõ szervezet részére.
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(4) A közremûködõ szervezet elvégzi a dokumentumok
szakmai szempontú minõség-ellenõrzését, az errõl készített jelentést azt az EKKE részére megküldi. Az EKKE
elvégzi a dokumentum közbeszerzési szempontú minõség-ellenõrzését, az errõl készített jelentést a közremûködõ szervezet részére megküldi. A közremûködõ szervezet az összesítõ jelentést a kedvezményezett részére megküldi.
(5) A közbeszerzési bíráló bizottság szavazati joggal
nem rendelkezõ elnökét és titkárát a közremûködõ szervezet, illetve amennyiben a kedvezményezett központi költségvetési szerv, a kedvezményezett jelöli. Szavazó tagot
jelöl a kedvezményezett, a közremûködõ szervezet és az
NFÜ. A kedvezményezett, a közremûködõ szervezet és az
NFÜ által jelölhetõ szavazó tagok számát az NFÜ határozza meg, oly módon, hogy a szavazó tagok száma legfeljebb
7 fõ, és egyik szervezet sem jelöli a szavazó tagok több
mint felét. Megfigyelõt jelöl az EKKE. Szakértõt jelölhet
a kedvezményezett, a közremûködõ szervezet és az NFÜ.
(6) Amennyiben az EKKE megfigyelõje bármilyen, az
adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogszabálysértés fennállásának lehetõségét észleli, ezt jelzi a kedvezményezettnek, a közremûködõ szervezetnek és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Az EKKE megfigyelõje az
eredményhirdetést megelõzõen írásos közbeszerzési szabályossági szakértõi jelentést készít a kedvezményezett, a
közremûködõ szervezet, és a közbeszerzési bíráló bizottság elnöke részére.

(4) Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a kedvezményezett 8 napon
belül írásos választ készít az EKKE és a közremûködõ
szervezet részére.

(7) Amennyiben a kedvezményezett – mint ajánlatkérõ – nem ért egyet a közbeszerzési bíráló bizottság
javaslatával, errõl részletes indoklást készít, ezt a közremûködõ szervezet és az EKKE részére megküldi, és velük
az eredményhirdetést megelõzõen egyeztet.

22. §

(8) A közremûködõ szervezet vezetõje egyetértése esetén a szerzõdést ellenjegyzi.

(1) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek keretében lefolytatott beszerzések,
illetve ilyenek elõkészítésére vonatkozó beszerzések esetén – a 20. §-ban foglaltak mellett – a következõ eljárás
alkalmazandó:
(2) A kedvezményezett közbeszerzési eljárás megindítása elõtt legalább 30 nappal a beszerzés 12 hónapnál nem
régebbi költségkalkulációját a közremûködõ szervezet
részére megküldi.
(3) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása elõtt legalább 30 nappal az elõzetes összesített tájékoztatót, ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást,
dokumentációt (két szakaszból álló eljárás esetén mindkét
dokumentációt) jóváhagyás céljából a közremûködõ szervezet részére megküldi. A közremûködõ szervezet a dokumentumokat az EKKE részére haladéktalanul továbbítja.

A megvalósítás nyomon követése
23. §
(1) A kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkötésétõl kezdve hathavonta legalább egy alkalommal elõrehaladási jelentést nyújt be a közremûködõ szervezethez.
Az elõrehaladási jelentést az NFÜ által meghatározott formátumban, elektronikusan kell benyújtani. Amennyiben
az elõrehaladási jelentés elektronikus aláírással nem hitelesíthetõ, a projekt adatlapot a projekt gazda papír alapon
is benyújtja. A kétféle módon benyújtott projekt adatlapban mutatkozó eltérés esetén a papír alapú és aláírt projekt
adatlap tekintendõ hitelesnek azzal, hogy a papír alapú és
az elektronikus formájú projekt adatlap egyezõségérõl a
projekt gazda köteles gondoskodni.
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(2) Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió
forintot, vagy a projekt megvalósításának idõtartama nem
éri el az 1 évet, a kedvezményezett egyetlen elõrehaladási
jelentést (záró jelentést) nyújt be a közremûködõ szervezethez.
(3) Az elõrehaladási jelentés a következõ információkat
tartalmazza:
a) a célokhoz mért elõrehaladás, beleértve a számszerûsített célok mutatóit;
b) a céloktól való jelentõs eltérések, megfelelõ indoklással (pl. a projekt környezetében bekövetkezett változások ismertetése) és a célok aktualizálásával;
c) a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel az ajánlati, részvételi, illetve
ajánlattételi felhívás közzétételének helyére, az esetleges
jogorvoslati eljárás tényére és eredményére;
d) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése, a támogatási szerzõdésben foglalt rendelkezések szerint;
e) a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlõség
érvényesítése a támogatási szerzõdésben foglalt rendelkezések szerint;
f) ténylegesen fölmerült költségek;
g) helyszíni szemlék, ellenõrzések megállapításai alapján a kedvezményezett által készített intézkedési tervek és
megtett intézkedések.
(4) A jelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
a) az elõrehaladást igazoló dokumentumok;
b) a (szükség esetén) lefolytatott közbeszerzési eljárás
ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívása, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezés, jogorvoslat esetén a KDB határozata, valamint a Kbt. által
elõírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása;
c) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok.
(5) Amennyiben a kedvezményezett az elõírt formában
és tartalommal készített elõrehaladási jelentést határidõre
nem nyújtja be, az elõrehaladási jelentés alapján az elvégzett tevékenységek nem állnak összhangban a támogatási
szerzõdésben foglaltakkal, a közbeszerzéssel, vagy a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése nem történt meg a támogatási szerzõdésben
foglalt rendelkezések szerint, illetve a célokhoz mért elõrehaladás nem kielégítõ, a közremûködõ szervezet
a) tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy a támogatás kifizetéséhez milyen korrekciókat kell tennie, vagy
b) kezdeményezi a támogatási szerzõdés módosítását,
vagy
c) kezdeményezi a támogatás felfüggesztését, a már
kifizetett támogatás visszafizetésének elrendelését, vagy a
támogatási szerzõdés megszüntetését.
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A projekt fenntartása, dokumentumainak
nyilvántartása és megõrzése
24. §
(1) A kedvezményezett a beruházás megvalósításának
zárásától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett
biztosítja, hogy
a) a támogatással vásárolt, épített vagy felújított ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan elõnye nem származik,
b) a támogatott termelõ tevékenység nem szûnik meg,
jellege nem változik meg.
(2) Amennyiben a kedvezményezett (1) bekezdésben
foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul értesíti
a közremûködõ szervezetet.
(3) A kedvezményezett, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevõ szervezetek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartanak,
és legalább 2020. december 31-ig megõriznek.
(4) A közremûködõ szervezet a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig elõírhatja a kedvezményezett számára éves fenntartási jelentések benyújtását.
(5) A közremûködõ szervezet a helyszínen vizsgálja a
beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok nyilvántartását és megõrzését, kockázatelemzés alapján, mintavétellel kiválasztva a vizsgálandó projekteket.

A közmû beruházások támogatására vonatkozó
speciális szabályok
25. §
(1) Közmû beruházások támogatásának feltétele, hogy
a támogatással megvalósuló létesítmények, eszközök mûködtetését olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet
a támogatás kedvezményezettje a vonatkozó EK irányelveknek megfelelõ eljárás lefolytatásával választ ki. A támogatással megvalósuló hulladékkezelõ létesítmények,
eszközök, illetve víziközmû vagyon mûködtetésére a
(2)–(7) bekezdésben meghatározott speciális szabályok
vonatkoznak.
(2) A támogatás feltétele, hogy – az (5) bekezdés kivételével – a támogatással megvalósuló hulladékkezelõ létesítmények, eszközök mûködtetésével (a továbbiakban:
mûködtetés) történõ, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) szerinti
hulladékkezelési közszolgáltatást olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje
közbeszerzési eljárás lefolytatásával választ ki, vagy
amellyel a közszolgáltatási szerzõdés megkötésére a Kbt.
2/A. §-a alapján kerül sor.
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(3) A támogatás feltétele, hogy – a (4) és az (5) bekezdés
kivételével – a helyi önkormányzati államháztartási
alrendszert érintõ, támogatással megvalósuló víziközmû
vagyon koncesszióköteles tevékenységnek minõsülõ
mûködtetésére irányuló tevékenység gyakorlásának idõleges jogát a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
(a továbbiakban: Koncessziós törvény) és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.) alapján kiírt, koncessziós pályázati – építési koncesszió esetében, a Kbt. alapján közbeszerzési – eljárás
lefolytatásával, koncessziós szerzõdésben engedjék át.

c) hulladékkezelési közszolgáltatás esetén, a támogatási kérelem benyújtásakor meglévõ, vagy azt követõen alapított, a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett és más
önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévõ közszolgáltató gazdálkodó szervezetben, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdésrõl szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm.
rendelet hatálybalépését követõen természetes személy,
államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet tulajdonosi részesedést
nem szerzett.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a víziközmû
vagyon mûködtetésével – ide nem értve az építési koncessziót – a Koncessziós törvény és a Vgtv. keretei között,
költségvetési, önkormányzati intézmény, valamint a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett és más önkormányzatok által, vagy ezen önkormányzatok és az állam
által közösen alapított gazdálkodó szervezet koncessziós
pályázat lefolytatása nélkül is megbízható mindaddig,
amíg a gazdálkodó szervezetben kizárólag az állam vagy
önkormányzat rendelkezik tulajdoni részesedéssel.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak ellenõrzése érdekében
a kedvezményezett a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat és az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az abban foglalt adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek, a közremûködõ szervezet részére megküldi.

(5) Ha a támogatott projekt részben vagy egészben a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában már üzemelõ hulladékkezelõ létesítmények, eszközök, víziközmûvek (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási célú eszközrendszer) értéknövelõ felújítását, rekonstrukcióját és bõvítését, valamint a meglévõ eszközrendszerrel nyújtott közszolgáltatás minõségének javítását (a továbbiakban
együtt: korszerûsítés) célozza meg, vagy ha a támogatásból megvalósuló, mûszakilag önállóan mûködtethetõ közszolgáltatási célú eszközrendszer kizárólagos mûködtetésére a kedvezményezett és a közszolgáltató között jelen
rendelet hatálybalépéséig létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés kiterjed, az adott közszolgáltatási célú
eszközrendszer mûködtetésével – a jelen rendelet
hatálybalépésekor hatályban lévõ közszolgáltatási, üzemeltetõi szerzõdés lejártáig, de legfeljebb a beruházások
aktiválásától számított 15 évre –, a (2)–(3) bekezdésben
elõírtaknak meg nem felelõ közszolgáltató is megbízható,
feltéve, hogy a közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés az
alábbi követelményeknek megfelel:
a) az eszközök mûködtetésével általa megbízott, vagy
megbízni kívánt közszolgáltató kiválasztása, továbbá a
vele kötött, a nyilatkozat benyújtásának idõpontjában
hatályban lévõ, közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés
tartalma, a kiválasztás, illetve a benyújtott szerzõdés létrejöttének és legutolsó módosításának idõpontjában hatályos jogszabályokkal összhangban áll,
b) az így létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerzõdés tartalmazza a kedvezményezett saját vagy állami,
illetve EU forrásokból megvalósítani tervezett beruházásainak mûködtetésével összefüggõ szerzõdéses feltételeket is (ideértve a mûködtetni kívánt és a kedvezményezett
tulajdonába kerülõ eszközök használatáért a közszolgáltatót terhelõ vagyonbérleti, eszközhasználati díjra vonatkozó, a közszolgáltatási célú eszközrendszer fenntartható
fejlõdését biztosító rendelkezéseket), és

(7) Az (5) bekezdés alkalmazása esetén a kedvezményezett a közszolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezetben
esetlegesen fennálló tulajdonosi részesedését a támogatással megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer
üzembe helyezésétõl számított 10 évig nem idegenítheti el.

26. §
(1) Ha a kedvezményezett döntése alapján a támogatással megvalósuló (ideértve a korszerûsítést is) közszolgáltatási célú eszközrendszer mûködtetésére irányuló önkormányzati közfeladat átadására a hozzá kapcsolódó
vagyonkezelõi jog egyidejû átengedésével (a továbbiakban együtt: vagyonkezelés) kerül sor, a támogatás feltétele, hogy a vagyonkezelõ kiválasztására
a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban Ötv.) 80/A. §-ának (4) bekezdése
szerint, nyílt pályázati eljárás lefolytatásával,
b) más helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulása (ideértve a többcélú kistérségi társulást is)
kijelölésével, vagy
c) a kedvezményezett önkormányzat (önkormányzatok) kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság,
közhasznú társaság kijelölésével, a kizárólagos önkormányzati tulajdon fennállásáig
kerüljön sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelõi jog átengedésére egyebekben, az Ötv. 80/A–80/B. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A–105/D. §-a és az Áht. 108. §-a az irányadók.
(3) A közremûködõ szervezet jogosult a koncessziós és
vagyonkezelési pályázatokat értékelõ testületbe, valamint
az üzemeltetõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába megfigyelõt delegálni.
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(4) A támogatással megvalósuló közszolgáltatási célú
eszközrendszer mûködtetésére, vagyonkezelésére irányuló közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési szerzõdések, illetõleg – a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõ – módosításuk érvényességéhez a támogatással megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétõl
számított 10 évig a közremûködõ szervezet hozzájárulása
szükséges.

A közvetett támogatásra és pénzügyi eszközre vonatkozó
speciális szabályok
27. §
(1) Támogatási alap vagy pénzügyi eszköz esetében a
címzettek kiválasztása és az alap, illetve eszköz felhasználása során alkalmazandó eljárást, valamint a projekt gazda
és a címzettek között kötendõ szerzõdés fõ pontjait az
NFÜ a miniszterrel egyetértésben a felhívásban, vagy
ennek hiányában a projekt gazda a projekt javaslatban
határozza meg.
(2) A projekt gazda tájékoztatja a közremûködõ szervezetet a támogatás, illetve hitel, tõke vagy garancia igénylésének feltételeirõl. A közremûködõ szervezet a tájékoztatást közzététel céljából továbbítja az NFÜ-nek és a kormányzati internetes portál fenntartójának.
(3) Az NFÜ és a közremûködõ szervezet jogosult a projekt gazdánál és a címzetteknél is helyszíni szemlét tartani
a támogatás szabályszerû felhasználásának ellenõrzése
céljából.
(4) A projekt gazda a megvalósítás során az elõrehaladási jelentéshez adatot szolgáltat a címzettekrõl a közremûködõ szervezet részére. Az adatszolgáltatás tartalmát a
támogatási szerzõdés határozza meg.
(5) Az NFÜ kezdeményezése esetén a megvalósítás
rendszeres nyomon követésére projekt irányító bizottság
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kerül felállításra. A projekt irányító bizottságba tagot delegál a projekt gazda, az NFÜ, a közremûködõ szervezet és
a miniszter.

Átmeneti és záró rendelkezések
28. §
(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévõ,
a 2004–2006 programozási idõszak támogatásaival kapcsolatos ügyekben a strukturális alapok és a Kohéziós
Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól
szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM
együttes rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
b) az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl;
c) az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK
rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és
az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
d) a Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl.
Dr. Szilvásy György s. k.,

Dr. Veres János s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter

pénzügyminiszter
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Melléklet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelethez
PROJEKT ADATLAP
(egységes adatmezõk)
1. Támogatási konstrukció megjelölése

2. A projekt, illetve a projekt gazda összegzõ adatai
2.1. A projekt gazda teljes neve:
2.2. A projekt gazda azonosítására használt betûszó vagy
rövidítés:
2.3. A projekt címe:
2.4. A projekt megvalósulásának helyszíne
Megye:
Település:
Utca, házszám:
Helyrajzi szám:
2.5. A projekt megvalósítás kezdetének idõpontja:
____ év __ hó
2.6. A projekt megvalósítás befejezésének idõpontja:
____ év __ hó
2.7. Elszámolható költségek összesen (Ft):
2.8. Igényelt támogatás (Ft):
2.9. Kérjük, adjon rövid, közzétehetõ összefoglalást a projektrõl

3. A projekt gazda adatai
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Jogi forma:
Adószám, illetve adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Statisztikai szám:
Cégjegyzékszám vagy egyenértékû hivatalos nyilvántartási szám:
3.6. Alapítás éve:
3.7. Minõsítési kód:
3.8. Szakágazati kód (TEÁOR):
3.9. Saját tõke (Ft):
3.10. Teljes munkaidõs létszám (fõ):
3.11. Székhely
Irányítószám:
Település:
Utca, házszám:
Honlap:
3.12. Postacím (ha nem azonos a székhellyel)
Irányítószám:
Település:
Utca, házszám:

___________
________-________-________
_________________
_________________
____

____

____
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Postafiók irányítószám:
____
Postafiók:
3.13. Projekt gazda hivatalos képviselõje
(vezetõje, aláírója)
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
E-mail:
3.14. Kapcsolattartó, projekt menedzser (ha nem azonos
a hivatalos képviselõvel)
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
E-mail:

4. A projekt költségvetése:
4.1. Elszámolható költségek (Ft)
Költség
Év
...

...

...

...

...

Összes

2007
2008
2009
...
...
Összesen:
4.2. Források (Ft,, illetve %)
Forrás
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylõ hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
II. egyéb támogatás: ...
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
Összesen
Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

Ft

%

100%
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5. A projekt megvalósításának számszerûsíthetõ céljai:
Kérjük, mutassa be, hogy miként fognak alakulni a projekt eredményeit számszerûsítõ mutatók értékei a projekt megvalósítása során.
Mutató

Kiinduló érték

2007

2008

2009

...

...

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, bf) 3.4. a munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztését elõsegítõ képzések,
valamint a pénzügyminiszter
bg) 3.5. a felnõttképzés rendszerének fejlesztése,
17/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM
bh) 4.2. a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése,
együttes rendelete
a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési
Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi
Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló
11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet
módosításáról
Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 33. §-a (3) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:
1. §
A 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív
Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés
pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM
együttes rendelet (a továbbiakban: FMM–PM R.) 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
a) 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív
Programon (a továbbiakban: Operatív Program) az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormányának képviselõi által aláírt programdokumentumot;
b) a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
intézkedésein:
az Operatív Program keretében a
ba) 1.1. a munkanélküliség megelõzése és kezelése,
bb) 1.2. az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése,
bc) 1.3. a nõk munkaerõ-piaci részvételének támogatása, a család és a munka összehangolásának segítése,
bd) 2.2. a társadalmi beilleszkedés elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével,
be) 2.3. a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a roma népességre,

bi) 4.3. az egészségügy infrastruktúrájának fejlesztése a
hátrányos helyzetû régiókban,
bj) 4.4. az egészségügyi információ-technológiai fejlesztése a hátrányos helyzetû régiókban,
bk) 5.1–5.2. technikai segítségnyújtás
elnevezésû intézkedéseket,
c) EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedésein:
ca) 1. a munkaerõpiac szempontjából hátrányos helyzetû emberek munkaerõpiacra való belépésének és visszailleszkedésének segítése,
cb) 2. az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a
munkaerõ-piaci diszkrimináció és egyenlõtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában
maradását segítik,
cc) 3. a nemek közötti munkerõ-piaci különbségek és
a foglalkozási szegregáció csökkentése,
cd) 4. a menedékkérõk társadalmi és munkaerõ-piaci
integrációja,
ce) 5–6. technikai segítségnyújtás
elnevezésû intézkedéseket kell érteni.”

2. §
Az FMM–PM R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Kincstár – az irányító hatóságtól, illetve az általa
kijelölt közremûködõ szervezettõl átvett támogatási szerzõdéssel, valamint a hozzá tartozó költségvetéssel, illetve a
megvalósításra létrejött vállalkozási szerzõdéssel egybevetve – megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat, a támogatás alapjául szolgáló számlákat, egyéb számviteli
bizonylatokat, valamint elõleg esetén az elõlegfolyósításhoz szükséges dokumentumokat. Ennek keretében a
14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendeletben meghatározottak szerint:
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a) ellenõrzi és megállapítja, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások, költségek megfelelnek-e a szerzõdéses
feltételeknek, az adott idõpontban hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Közösség jogszabályaiban
foglaltaknak,
b) ellenõrzi, hogy a számla és egyéb számviteli bizonylatok a támogatási szerzõdésben meghatározott jogcímre
vonatkoznak-e, és összegüket tekintve is megfelelnek-e az
elõirányzott költségeknek,
c) ellenõrzi a kedvezményezett nevének és bankszámlaszámának támogatási szerzõdéssel való összhangját,
valamint a szállító részére történõ közvetlen kifizetési
igény esetén ellenõrzi a számla alapján az elszámolásban
megjelölt és a szállítói számlán szereplõ bankszámlaszám
egyezõségét,
d) ellenõrzi, hogy a számlát, illetve egyéb számviteli
bizonylatot a támogatási szerzõdésben meghatározott projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési szerzõdésben meghatározott kivitelezõ, szállító állította-e ki,
e) ellenõrzi, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások,
költségek teljesítése a pályázati kiírás, illetve a támogatási
szerzõdésben elõírt határidõn belül történt-e (e határidõn
túli teljesítésre vonatkozó számla és egyéb számviteli
bizonylatok nem képezhetik a támogatás igénybevételének alapját),
f) a szerzõdéses kötelezettségek teljesítésének ellenõrzése során vizsgálja, hogy az elszámolásra benyújtott
számlát, illetve az egyéb számviteli bizonylatokat a kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes szállítója állította-e ki,
g) ellenõrzi a saját erõ felhasználását,
h) ellenõrzi, hogy a kiadások a jogosultsági feltételeknek megfelelõen merültek-e fel,
i) ellenõrzi, hogy nem áll-e fenn a köztartozás és támogatáshalmozódás,
j) a támogatási keretbõl felhasznált források ismeretében megállapítja az utalható támogatási összeget, és biztosítja az elektronikus átutalás feltételeit.”

3. §
Az FMM–PM R 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kézikönyveket és azok módosításait az irányító
hatóság vezetõjének elõterjesztése alapján – a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program Kézikönyv és módosítása tekintetében – az érintett miniszterekkel együttmûködve – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke adja ki és
vonja vissza.”

4. §
(1) Az FMM–PM R. 9 §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[Az Operatív Program és az EQUAL Program intézkedéseinek tekintetében a teljes pénzügyi monitoring tevékenységet a Kincstár látja el, amelynek keretében]
„e) elkészíti a helyszíni látogatások jegyzõkönyvének
pénzügyi részét, azt megküldi az Operatív Programnak
a rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott,
Európai Szociális Alapból társfinanszírozásban részesülõ
intézkedései esetén a Foglalkoztatási Hivatalnak, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból tárfinanszírozásban részesülõ intézkedései esetén a kijelölt szakmai közremûködõ szervezetnek, az EQUAL Program esetén az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Program Nemzeti
Programirodának,”
(2) Az FMM–PM R. 9 §-ának h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Operatív Program és az EQUAL Program intézkedéseinek tekintetében a teljes pénzügyi monitoring tevékenységet a Kincstár látja el, amelynek keretében]
„h) kapcsolatot tart a monitoring folyamat során az Operatív Programnak a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, Európai Szociális Alapból társfinanszírozásban
részesülõ intézkedései esetén a monitoring folyamatot
koordináló Foglalkoztatási Hivatallal és a szakmai monitoringot végzõ közremûködõ szervezettel, az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból tárfinanszírozásban részesülõ intézkedései esetén a kijelölt szakmai közremûködõ
szervezettel, az EQUAL Program esetén az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Program Nemzeti
Programirodával.”

5. §
(1) Az FMM–PM R. 10 §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség uniós ellenõrzési
feladatot ellátó szervezeti egysége a belsõ ellenõrzési kézikönyvében, a hazai jogszabályokban, az Európai Közösség jogszabályaiban és a kézikönyvben foglaltak szerint
ellenõrizheti a Kincstár pénzügyi közremûködõ szervezeti
tevékenységéhez kapcsolódó ellenõrzési rendszert, a
Kincstár támogatások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét, továbbá a végsõ kedvezményezettnél a támogatások felhasználását.”
(2) Az FMM–PM R. 10 §-a (2) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kincstár az ellenõrzés tekintetében]
„c) megküldi az irányító hatóság részére az Alapok és
a szervezet belsõ ellenõrzése körében keletkezett végleges
jelentéseket, valamint más szervek (Európai Bizottság illetékes szervei, Kifizetõ Hatóság, Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzéséért felelõs szervezeti egysége, a Pénzügyminisztérium
belsõ ellenõrzésért felelõs szervezeti egysége, Állami
Számvevõszék) által végrehajtott ellenõrzésekrõl szóló
jelentéseket az elfogadást követõ 15 napon belül,”
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6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

7. §
E rendelet az Európai Bizottságnak a strukturális alapok
keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenõrzési
rendszerei tekintetében a 126/1999/EK tanács rendelet
végrehajtása részletes szabályairól szóló 2001. március
2-ai 438/2001/EK bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Szilvásy György s. k.,

Tátrai Miklós s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter

pénzügyminisztériumi
államtitkár
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, a gazdasági és közlekedési
miniszter, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
19/2006. (XII. 28.) MeHVM–GKM–KvVM
együttes rendelete
a Környezetvédelem és Infrastruktúra
Operatív Program végrehajtásában közremûködõ
szervezetek kijelölésérõl szóló
18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet
módosításáról
Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
33. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:
1. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, valamint
a gazdasági és közlekedési miniszter
18/2006. (XII. 28.) MeHVM–GKM
együttes rendelete
a Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl
Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
33. §-a (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:
1. §
A Kohéziós Alap bevonásával finanszírozott közlekedési projektek megvalósításához szükséges valamennyi
intézkedés tekintetében közremûködõ szervezetként az
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságot jelöljük ki.

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A miniszterelnöki hivatalt vezetõ miniszter, mint
a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
(a továbbiakban: KIOP) végrehajtásának felügyeletéért
felelõs miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszterrel,
valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel
a) az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú
Társaságot a KIOP 1. Környezetvédelem prioritáson belül
a 7. „Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése”
intézkedés végrehajtására,
b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságát az a) pontban meghatározott intézkedés kivételével a KIOP 1. Környezetvédelem prioritás
valamennyi intézkedésének végrehajtására,
c) az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságot
a KIOP 2. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése prioritás
valamennyi intézkedésének végrehajtására
a strukturális alapok közremûködõ szervezeteként
(a továbbiakban: SA közremûködõ szervezet) jelöli ki.”

2. §
(1) Ez a rendelet a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 3/2004. (IV. 21.) TNM–GKM együttes rendelet.
Gál J. Zoltán s. k.,

Dr. Kóka János s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatal
államtitkára

gazdasági és közlekedési miniszter

2. §
Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az SA közremûködõ szervezetnek a KIOP végrehajtásával kapcsolatos feladatairól, valamint azok végrehajtásáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az SA közremûködõ szervezettel megállapodást (a továbbiakban:

14244

MAGYAR KÖZLÖNY

Megállapodás) köt. A KIOP végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályokat a Megállapodás mellékletét
képezõ eljárásrend tartalmazza.”

3. §
(1) Ez a rendelet a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 4. §-a.
Gál J. Zoltán s. k.,

Dr. Kóka János s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatal
államtitkára

gazdasági és közlekedési miniszter

Kovács Kálmán s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi államtitkár
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2. §

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. számú mellékletének VIII. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §
A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl szóló
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet 2. §-a (3) bekezdésének
c) pontjában a „Magyar Geológiai Szolgálat” szövegrész
helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szöveg
lép.

4. §

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
15/2006. (XII. 28.) ÖTM
rendelete

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
mellékletének IX. pontja helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

egyes építésügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

5. §

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének a) és
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
Az Építési Geotechnikai Adattár létesítésérõl szóló
9/1978. (IX. 14.) ÉVM rendelet 2. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. § Az adatokat – nyilvántartás végett – a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal keretében mûködõ Építési
Geotechnikai Adattárnak kell egy példányban megküldeni.”

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti
a) az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 2. számú mellékletének IX. pontja;
b) a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet mellékletének X. pontja.
Dr. Ujhelyi István s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési minisztériumi
államtitkár
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1. számú melléklet a 15/2006. (XII. 28.) ÖTM rendelethez
„VIII. Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

Az illetékes bányakapitányság

A Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

Robbanóanyagok tárolására
szolgáló épület, bányászati
célt szolgáló külszíni üzemi
épület, bányatelek határai
között fekvõ ingatlanon
tervezett építmény, bányászati (bányaüzemi) építmény védõterületén belül,
vagy kõolaj-, kõolajtermék-, gázszállító- és gázelosztó vezeték, valamint
propán-bután töltõtelep
biztonsági övezetében tervezett építmény, továbbá
bányatelekkel nem rendelkezõ felhagyott bányával
vagy 300 m2-nél nagyobb
alapterületû föld alatti tárolótérrel (pince) érintett területén, illetve nyilvántartott
ásványi nyersanyagvagyon
elõfordulást érintõ külterületi építmény építése vagy
bõvítése esetén a biztonság,
illetve az ásvány-vagyongazdálkodás követelményeinek érvényre juttatása.
Az ásványi nyersanyagokat
érintõ kérdésekben és az
építmény földtani megalapozottsága tekintetében az
építésügyi hatósági engedélyezés során, kivéve, ha
a településrendezési tervek
vagy a helyi építési szabályzat jóváhagyásakor a földtani követelmények már
tisztázódtak.”
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2. számú melléklet a 15/2006. (XII. 28.) ÖTM rendelethez
„IX. A Magyar Bányászati Az illetékes bányakapiés Földtani Hivatal terütányság
letén

A Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

Bányatelkek határai között
fekvõ ingatlanon tervezett
telekalakítás esetén, szénhidrogén-szállító és gázelosztó vezeték, valamint
propán-bután töltõtelep biztonsági övezetében, bányatelkekkel nem rendelkezõ
felhagyott bányával érintett
területen, megszûnt föld
alatti bányák nyitva maradó
térségeinek hatásterületén,
a nyilvántartott ásványi
nyersanyag-vagyon elõfordulását vagy szénhidrogén
föld alatti tárolására szolgáló földtani szerkezetet
érintõ külterületi építmény
elhelyezésére történõ telekalakítás, illetve biztonsági
övezet a mûszaki biztonság
és az ásványvagyon-gazdálkodás követelményeinek
érvényre juttatása céljából.
Az ásványi nyersanyagokat
érintõ kérdésekben és a terv
vagy létesítmény földtani
(mérnök-, környezet-, hidrogeológia stb.) megalapozottsága tekintetében
minden esetben, kivéve, ha
a településrendezési terv és
a helyi építési szabályzat
másképp rendelkezik,
a földtan követelményeinek
érvényre juttatása céljából.”
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A szociális és munkaügyi miniszter
14/2006. (XII. 28.) SZMM
rendelete
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Melléklet
a 14/2006. (XII. 28.) SZMM rendelethez
Megnevezés:

a regionális munkaügyi központok
illetékességérõl

Közép-Magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

Székhelye: 1082 Budapest, VIII. kerület Kisfaludy u. 11.
Illetékességi területe: Közép-Magyarországi Régió
(Fõváros, Pest megye)

1. §
(1) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm rendelet által, állami foglalkoztatási szervként kijelölt regionális munkaügyi központok,
regionális kirendeltségeik illetékességi területét, valamint
a regionális kirendeltségek kirendeltségeinek mûködési
területét – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A Magyarországon lakóhellyel, illetõleg tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi munkavállaló részére az
alkalmi munkavállalói könyv kiállítása, leigazolása, illetõleg az éves igazolások kiadása
a) a foglalkoztatás helye szerinti regionális munkaügyi
központnak a foglalkoztatás helye szerinti regionális kirendeltsége,
b) a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ illetékességi területén az 1. számú Regionális Kirendeltség
illetékességébe tartozik.
(3) A pályakezdõ, az egyetemi(fõiskolai) végzettséggel
rendelkezõ, továbbá a hajléktalan álláskeresõk ügyeiben a
Fõváros egészére kiterjedõen a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 1. számú Regionális Kirendeltsége rendelkezik általános illetékességgel.

Regionális kirendeltségei
1. számú Regionális Kirendeltség
1085 Budapest, Baross utca 22–26.
Kirendeltségei:
1113 Budapest, Bartók Béla út 132. (XI., XII., XXII.)
1203 Budapest, János utca 6. (XX., XXIII.)
1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 1. (XXI.)
1085 Budapest, Baross utca 22–26. (VII., VIII., IX.)
1096 Budapest, Haller utca 6. Hajléktalanok Közvetítõ
Irodája
1061 Budapest, Andrássy út 10. Pályakezdõ és Diplomás Álláskeresõk Közvetítõ Irodája
2. számú Regionális Kirendeltség
1043 Budapest, Kassai utca 24/B.
Kirendeltségei:
1039 Budapest, Heltai Jenõ tér 7. ( I., II., III.)
1181 Budapest, Darus utca 5. (XVIII., XIX.)
1163 Budapest, Vívó utca 2. ( X., XVI., XVII.)
1137 Budapest, Katona József utca 25. (V., VI., XIII.)
1043 Budapest, Kassai utca 24/B. (IV., XIV., XV.)
3. számú Regionális Kirendeltség
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.
Kirendeltségei:
Budaörsi Kirendeltség

2. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
4/2002. (X.17.)FMM rendelet hatályát veszti.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Biatorbágy
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Pilisborosjenõ
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
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Remeteszõlõs
Solymár
Törökbálint
Üröm
Érdi Kirendeltség
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Ráckevei Kirendeltség
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
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Csomád
Csörög
Csõvár
Dunakeszi
Fót
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Perõcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verõce
Zebegény

Szentendrei Kirendeltség
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
Váci Kirendeltség
Acsa
Bernecebaráti

Zsámbéki Kirendeltség
Budajenõ
Perbál
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Telki
Tinnye
Tök
Zsámbék
4. számú Regionális Kirendeltség
2760 Nagykáta, Gyóni G. u. 11.
Kirendeltségei:
Ceglédi Kirendeltség
Abony
Albertirsa
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Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kocsér
Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykõrös
Nyársapát
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás
Dabasi Kirendeltség
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsõpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Gödöllõi Kirendeltség
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Valkó
Veresegyház
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14249

Verseg
Zsámbok
Monori Kirendeltség
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Üllõ
Úri
Vasad
Vecsés
Nagykátai Kirendeltség
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás

Megnevezés:
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Illetékességi területe: Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun
megye, Békés megye, Csongrád megye)
Regionális kirendeltségei
Kecskeméti Regionális Kirendeltség
6000 Kecskemét, Balaton u. 24.
Kirendeltségei:
Kecskeméti Kirendeltség
Ágasegyháza
Ballószög

14250
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlõrinc
Orgovány
Városföld
Bajai Kirendeltség
Baja
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Borota
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekhalma
Érsekcsanád
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
Kalocsai Kirendeltség
Bátya
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
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Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Kiskõrösi Kirendeltség
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengõd
Fülöpszállás
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Kiskunfélegyházi Kirendeltség
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
Kiskunhalasi Kirendeltség
Balotaszállás
Harkakötöny
Imrehegy
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
Bácsalmási Kirendeltség
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Jánoshalma
Katymár
Kéleshalom
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Tataháza
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Kiskunmajsai Kirendeltség
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
Kunszentmiklósi Kirendeltség
Apostag
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
Tiszakécskei Kirendeltség
Lakitelek
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Békéscsabai Regionális Kirendeltség
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Kirendeltségei:
Békéscsabai Kirendeltség
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csárdaszállás
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Köröstarcsa
Mezõberény
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
Békési Kirendeltség
Békés
Bélmegyer
Kamut
Murony
Tarhos
Gyulai Kirendeltség
Elek
Geszt
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Gyula
Kétegyháza
Kötegyán
Lökösháza
Méhkerék
Mezõgyán
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Orosházi Kirendeltség
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
Szarvasi Kirendeltség
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
Szeghalmi Kirendeltség
Biharugra
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Okány
Szeghalom
Vésztõ
Zsadány
Gyomaendrõdi Kirendeltség
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrõd
Hunya
Mezõkovácsházi Kirendeltség
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
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Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
Szegedi Regionális Kirendeltség
6721 Szeged, Bocskai u. 10–12.
Kirendeltségei:
Csongrádi Kirendeltség
Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény
Hódmezõvásárhelyi Kirendeltség
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
Kisteleki Kirendeltség
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
Makói Kirendeltség
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
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Óföldeák
Pitvaros
Mórahalmi Kirendeltség
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Szegedi Kirendeltség
Algyõ
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
Szentesi Kirendeltség
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes

Megnevezés:
Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13–15.
Illetékességi területe: Észak-Alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar Megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Regionális kirendeltségei
Debreceni Regionális Kirendeltség
4024 Debrecen, Piac utca 42–48.
Debreceni Kirendeltség
Debrecen
Derecske
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Hajdúsámson
Konyár
Mikepércs
Nyíradony
Sáránd
Tépe
Berettyóújfalui Kirendeltség
Bakonszeg
Berettyóújfalu
Csökmõ
Darvas
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Mezõpeterd
Mezõsas
Pocsaj
Szentpéterszeg
Vekerd
Váncsod
Zsáka
Püspökladányi Kirendeltség
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
Hajdúböszörményi Kirendeltség
Hajdúböszörmény
Hajdúnánási Kirendeltség
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúszoboszlói Kirendeltség
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nádudvar
Nagyhegyes
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Balmazújvárosi Kirendeltség
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Hajdúhadházi Kirendeltség
Bocskaikert
Hajdúhadház
Téglás
Polgári Kirendeltség
Folyás
Görbeháza
Polgár
Tiszacsege
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
Biharkeresztesi Kirendeltség
Ártánd
Bedõ
Berekböszörmény
Biharkeresztes
Bojt
Nagykereki
Told
Komádi Kirendeltség
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz
Vámospércsi Kirendeltség
Fülöp
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs
Létavértesi Kirendeltség
Álmosd
Bagamér
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Monostorpályi
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Szolnoki Regionális Kirendeltség
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6–8.
Jászberényi Kirendeltség
Alattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
Karcagi Kirendeltség
Berekfürdõ
Karcag
Kisújszállás
Kunmadaras
Kunhegyesi Kirendeltség
Abádszalók
Kenderes
Kunhegyes
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
Kunszentmártoni Kirendeltség
Csépa
Cserkeszõlõ
Kunszentmárton
Mesterszállás
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszasas
Tiszakürt
Mezõtúri Kirendeltség
Kétpó
Mezõtúr
Túrkeve
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Törökszentmiklósi Kirendeltség
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós
Szolnoki Kirendeltség
Besenyszög
Cibakháza
Csataszög
Hunyadfalva
Jászladány
Kõtelek
Nagykörû
Martfû
Mezõhék
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
Tiszafüredi Kirendeltség
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Nyíregyházi Regionális Kirendeltség
4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13–15.
Baktalórántházai Kirendeltség
Baktalórántháza
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
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Nyírkércs
Ófehértó
Petneháza
Ramocsaháza
Rohod
Csengeri Kirendeltség
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
Nagykállói Kirendeltség
Balkány
Biri
Bököny
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
Fehérgyarmati Kirendeltség
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
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Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
Kisvárdai Kirendeltség
Ajak
Anarcs
Benk
Berkesz
Döge
Dombrád
Eperjeske
Fényeslitke
Gégény
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
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Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
Mátészalkai Kirendeltség
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsahoj
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ököritófülpös
Ópályi
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
Nyírbátori Kirendeltség
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem

MAGYAR KÖZLÖNY
Nyíregyházi Kirendeltség
Apagy
Balsa
Beszterec
Búj
Demecser
Érpatak
Gávavencsellõ
Ibrány
Kálmánháza
Kék
Kemecse
Kótaj
Nagycserkesz
Nagyhalász
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Paszab
Rakamaz
Sényõ
Szabolcs
Székely
Tímár
Tiszabercel
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Újfehértó
Vasmegyer
Tiszavasvári Kirendeltség
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári
Vásárosnaményi Kirendeltség
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Hetefejércse
Ilk
Jánd

2006/165. szám

2006/165. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Pusztadobos
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Olcsva
Vámosatya
Gyüre
Vásárosnamény

Megnevezés:
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Illetékességi területe: Észak-Magyarországi Régió
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád
megye közigazgatási területe)
Regionális kirendeltségei
Miskolci Regionális Kirendeltség
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Miskolci Kirendeltség
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Köröm
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Ónod

Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
Encsi Kirendeltség
Abaújalpár
Alsógagy
Arka
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Csenyéte
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Fóny
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hejce
Hernádbüd
Hernádcéce
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Ináncs
Korlát
Litka
Méra
Mogyoróska
Novajidrány
Pere
Pusztaradvány
Regéc
Szalaszend
Szemere
Vizsoly
Kazincbarcikai Kirendeltség
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
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Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kazincbarcika
Kánó
Kondó
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Parasznya
Radostyán
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajólászlófalva
Sajószentpéter
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Varbó
Zádorfalva
Zubogy
Tiszaújvárosi Kirendeltség
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Kesznyéten
Kiscsécs
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
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Mezõkövesdi Kirendeltség
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
Ózdi Kirendeltség
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sáta
Uppony
Sárospataki Kirendeltség
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ
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Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
Sátoraljaújhelyi Kirendeltség
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kishuta
Kisrozvágy
Kovácsvágás
Lácacséke
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sátoraljaújhely
Semjén
Vágáshuta
Vilyvitány
Zemplénagárd
Szerencsi Kirendeltség
Abaújkér
Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
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Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos
Edelényi Kirendeltség
Abod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti
Ládbesenyõ
Lak
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
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Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz

Putnoki Kirendeltség

Szikszói Kirendeltség

Abaújvár
Gönc
Göncruszka
Hidasnémeti
Kéked
Pányok
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Zsujta

Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Büttös
Csobád
Felsõdobsza
Felsõvadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kány
Keresztéte
Kázsmárk
Kiskinizs
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Perecse
Rásonysápberencs
Szászfa
Selyeb
Szentistvánbaksa
Szikszó
Tokaji Kirendeltség
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
Szegi
Szegilong

Dubicsány
Gömörszõlõs
Hét
Kelemér
Putnok
Sajómercse
Sajóvelezd
Serényfalva
Gönci Kirendeltség

Mezõcsáti Kirendeltség
Ároktõ
Gelej
Hejõszalonta
Igrici
Mezõcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Egri Regionális Kirendeltség
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Egri Kirendeltség
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszentmárton
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
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Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaly
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Recsk
Sirok
Szarvaskõ
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét
Gyöngyösi Kirendeltség
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyösoroszi
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Hatvani Kirendeltség
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

MAGYAR KÖZLÖNY
Hevesi Kirendeltség
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
Füzesabonyi Kirendeltség
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva
Pétervásári Kirendeltség
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Pétervására
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
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Salgótarjáni Regionális Kirendeltség
3100 Salgótarján, Alkotmány u. 1.
Salgótarjáni Kirendeltség
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Salgótarján
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
Balassagyarmati Kirendeltség
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szûgy
Terény
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Pásztói Kirendeltség
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Szécsényi Kirendeltség
Endrefalva
Hollókõ
Karancsság
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Ságújfalu
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány
Bátonyterenyei Kirendeltség
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
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Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha
Rétsági Kirendeltség
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

Megnevezés:
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46.
Illetékességi területe: Dél-Dunántúli Régió (Baranya
megye, Somogy megye, Tolna megye)
Regionális kirendeltségei
Pécsi Regionális Kirendeltség
7621 Pécs, Zrínyi u. 11.
Pécsi Kirendeltség
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád

Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfû
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pereked
Pogány
Regenye
Romonya
Szemely
Szilágy
Szõke
Szõkéd
Komlói Kirendeltség
Ág
Alsómocsolád
Apátvarasd
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdõsmecske
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Köblény
Komló
Liget
Lovászhetény
Mágocs
Magyaregregy
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Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Martonfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Oroszló
Pécsvárad
Palé
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tófû
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengõvárkony
Szigetvári Kirendeltség
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó

MAGYAR KÖZLÖNY
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentgát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
Siklósi Kirendeltség
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Baksa
Beremend
Bisse
Bosta
Cún
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kislippó
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kistapolca
Kistótfalu
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Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Ócsárd
Old
Palkonya
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Siklós
Siklósdobony
Siklósnagyfalu
Szalánta
Szava
Szaporca
Szilvás
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
Mohácsi Kirendeltség
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód

MAGYAR KÖZLÖNY
Majs
Maráza
Máriakéménd
Monyoród
Mohács
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szellõ
Szûr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
Sellyei Kirendeltség
Adorjás
Baranyahidvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
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Sósvertike
Vejti
Vajszló
Zaláta
Szentlõrinci Kirendeltség
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Szentlõrinc
Velény
Zók
Kaposvári Regionális Kirendeltség
7400 Kaposvár, Fõ u. 37–39.
Barcsi Kirendeltség
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok

MAGYAR KÖZLÖNY
Tótújfalu
Vízvár
Kaposvári Kirendeltség
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor
Patalom
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Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Marcali Kirendeltség
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa

MAGYAR KÖZLÖNY
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
Nagyatádi Kirendeltség
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany
Siófoki Kirendeltség
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi
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Balatonboglári Kirendeltség
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
Visz
Csurgói Kirendeltség
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
Tabi Kirendeltség
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi

MAGYAR KÖZLÖNY
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics
Szekszárdi Regionális Kirendeltség
7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.
Bonyhádi Kirendeltség
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Dombóvári Kirendeltség
Attala
Csibrák
Csikóstöttös
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
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Szakcs
Várong
Paksi Kirendeltség
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
Szekszárdi Kirendeltség
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb
Zomba
Tamási Kirendeltség
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
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Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

Megnevezés:
Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Illetékességi területe: Közép-Dunántúli Régió (Fejér
megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye)
Regionális kirendeltségei
Székesfehérvári Regionális Kirendeltség
8000 Székesfehérvár, Piac tér 10.
Bicskei Kirendeltség
Alcsútdoboz
Bodmér
Bicske
Csabdi
Etyek
Felcsút
Mány
Szár
Tabajd
Óbarok
Újbarok
Vál
Vértesboglár
Vértesacsa

14270
Dunaújvárosi Kirendeltség
Adony
Baracs
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Rácalmás
Enyingi Kirendeltség
Dég
Enying
Igar
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezõkomárom
Mezõszentgyörgy
Mezõszilas
Szabadhidvég
Ercsi Kirendeltség
Beloiannisz
Besnyõ
Ercsi
Iváncsa
Pusztaszabolcs
Ráckeresztúr
Gárdonyi Kirendeltség
Baracska
Gárdony
Gyúró
Kajászó
Kápolnásnyék
Martonvásár
Tordas
Velence
Veréb
Pázmánd
Zichyújfalu
Móri Kirendeltség
Bakonykúti
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ

MAGYAR KÖZLÖNY
Isztimér
Nagyveleg
Mór
Pusztavám
Söréd
Sárbogárdi Kirendeltség
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárszentágota
Vajta
Székesfehérvári Kirendeltség
Aba
Csákvár
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Füle
Gánt
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Káloz
Kincsesbánya
Kisláng
Kõszárhegy
Lovasberény
Magyaralmás
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly
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Tatabányai Regionális Kirendeltség
2800 Tatabánya, Népház u. 3.
Tatabányai Kirendeltség
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Tatai Kirendeltség
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
Dorogi Kirendeltség
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Uny
Kisbéri Kirendeltség
Ácsteszér
Aka
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Császár
Csatka
Ete
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Kisbér
Kerékteleki
Réde
Súr
Vérteskethely
Komáromi Kirendeltség
Ács
Almásfüzitõ
Bábolna
Bana
Csém
Csép
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Tárkány
Oroszlányi Kirendeltség
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend
Esztergomi Kirendeltség
Bajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót
Süttõ
Tát
Veszprémi Regionális Kirendeltség
8200 Veszprém, József A. u. 34.
Ajkai Kirendeltség
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
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Iszkáz
Kamond
Karakószörcsög
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Öcs
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid
Balatonalmádi Kirendeltség
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfõkajár
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág
Felsõörs
Küngös
Lovas
Balatonfüredi Kirendeltség
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Palóznak
Pécsely
Szentantalfa
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Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
Sümegi Kirendeltség
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Nyírád
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
Tapolcai Kirendeltség
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonhenye
Balatonederics
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
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Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
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Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár

Várpalotai Kirendeltség
Berhida
Öskü
Õsi
Pétfürdõ
Várpalota
Tés
Pápai Kirendeltség
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Homokbödöge
Kemenesszentpéter
Kemeneshõgyész
Külsõvat
Kup
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Németbánya
Nemesszalók
Nóráp
Nyárád
Pápa

Veszprémi Kirendeltség
Bánd
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Litér
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zirci Kirendeltség
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Epelény
Gic
Jásd
Lókut
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc

14273

14274

MAGYAR KÖZLÖNY

Megnevezés:
Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Székhelye: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.
Illetékességi területe: Nyugat-Dunántúli Régió
(Vas megye, Zala megye, Gyõr-Moson-Sopron Megye)
Regionális kirendeltségei
Gyõri Regionális Kirendeltség
9024 Gyõr, Városház tér 3.
Gyõri Kirendeltség
Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bõny
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Écs
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezõörs
Mérges
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma (iroda)
Pázmándfalu
Pér
Ravazd

Rábapatona
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Tényõ
Tét (iroda)
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
Soproni Kirendeltség
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd (iroda)
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ (iroda)
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Und
Újkér
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Völcsej
Zsira
Mosonmagyaróvári Kirendeltség
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog
Csornai Kirendeltség
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Enese
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Kisbabot
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
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Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
Kapuvári Kirendeltség
Agyagosszergény
Babót
Beled (iroda)
Cirák
Csapod
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himód
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Szombathelyi Regionális Kirendeltség
9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.
Szombathelyi Kirendeltség
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
Ják
Kisunyom
Meszlen
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Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatõttõs
Rum
Salköveskút
Sé
Söpte
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
Celldömölki Kirendeltség
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápóc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
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Körmendi Kirendeltség
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemenestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nemesrempehollós
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szõce
Vasalja
Velemér
Viszák
Kõszegi Kirendeltség
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
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Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Olmód
Peresznye
Pusztacsó
Tömörd
Tormásliget
Velem
Sárvári Kirendeltség
Bejcgyertyános
Bõ
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Iklanberény
Jákfa
Káld
Kenéz
Lócs
Meggyeskovácsi
Megyehid
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
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Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Zsédeny
Szentgotthárdi Kirendeltség
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Kondorfa
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
Vasvári Kirendeltség
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
Zalaegerszegi Regionális Kirendeltség
8900 Zalaegerszeg, 8900 Mártirok u. 42–44.
Zalaegerszegi Kirendeltség
Alibánfa
Alsónemesapáti
Badosdöbréte
Bagod
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Bak
Baktüttõs
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csöde
Csonkahegyhát
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemesszentandrás
Németfalu
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
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Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
Keszthelyi Kirendeltség
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
Lenti Kirendeltség
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
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Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pördefölde
Pórszombat
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
Zalaszentgróti Kirendeltség
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallosd
Kehidakustány
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Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
Nagykanizsai Regionális Kirendeltség
8800 Nagykanizsa, Fõ u. 24.
Nagykanizsai Kirendeltség
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
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Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalamerenye
Zalakaros
Zalakomár
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
Letenyei Kirendeltség
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Rigyác
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
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III. rész HATÁROZATOK
A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
88/2006. (XII. 28.) ME
határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 58. §-ának b) pontja alapján megállapítom, hogy
Haraszthy Lászlónak,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkárának e megbízatása
2006. december 29-i hatállyal
– lemondásával – megszûnik.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az egészségügyi miniszter, valamint
a pénzügyminiszter
közös közleménye
a befogadott egészségügyi szakellátási kapacitásokról
Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a befogadott
többletkapacitásokat a mellékelt 1–4. számú táblázatok
tartalmazzák.
A finanszírozási szerzõdés megkötésének idõpontja
a Közlemény megjelenését követõ hónap elsõ napja.
A finanszírozási szerzõdés lejárta 2007. március 31.
Dr. Molnár Lajos s. k.,

Dr. Veres János s. k.,

egészségügyi miniszter

pénzügyminiszter
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1. számú táblázat

Megye

Intézet

Szakmacsoport

Pécsi
Baranya 2912
41 Rehabilitáció
Tudományegyetem

18 Pszichiátria

Rehabilitáció

11 Urológia, andrológia
44 Drogbetegellátás

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

X
K

Rehabilitáció

Struktúramódosítással,
szorzó 1,2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére

Geriátria

Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény nélkül

BácsKiskun

Kecskemét BácsKiskun Megyei
1122
Önkormányzat
Kórháza

01

BácsKiskun

Kiskunfélegyháza
1135
41 Rehabilitáció
Városi Kórház- Ri.

BácsKiskun

Kiskunhalasi
E456 Semmelweis
Kórház Kht.

17

SürgĘsségi
betegellátás

46 SürgĘsségi betegellátás

SO2

Békés

Orosháza Városi
1243 Önkormányzat
Kórháza

17

SürgĘsségi
betegellátás

46 SürgĘsségi betegellátás

SO2

Békés

Gyula Békés
Megyei
1248 KépviselĘtestület
Pándy Kálmán
Kórház

Sebészet és
02
társszakmái

40 Kardiológia
22 Mozgásszervi
rehabilitáció

33 Érsebészet

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére

Régión belüli kapacitásátcsoportosítás terhére.

41 Rehabilitáció

A9 Geriátria

TVK megjegyzés

TVK átvételével

16

1084 Bajai Kórház

Belgyógyászat és
társszakmák

Struktúramódosítással,
szorzó 1,2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Egynapos sebészet

BácsKiskun

18 Pszichiátria

Megjegyzés

X

Struktúramódosítással
szorzó 1,5 és 1,2
Mozgásszervi rehabilitáció
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Percutan és egyéb érmĦtét,
05P 190C Percutan vasc.mĦtét
05P 190E továbbkezeléssel,
05P 190G Percutan vasc. mĦtét
továbbkezelés nélkül

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére
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Baranya C353 Pécs Uro-Clin KFT 11 Urológia
Kovácsszénája
Baranya Új MérföldkĘ
41 Rehabilitáció
Egyesület

Szakma

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

A fekvĘbeteg szakellátás befogadott többletkapacitásai

Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére.
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással SO2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére.
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással SO2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény nélkül
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Intézet

Szakmacsoport

Szakma

Békéscsaba, Réthy
Ideggyógyászat és
1249 Pál Kórház
09
stroke ellátás
RendelĘintézete

Békés

Békéscsaba, Réthy
1249 Pál Kórház
10 Ortopédia
RendelĘintézete

Békés

Békéscsaba, Réthy
1249 Pál Kórház
15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív
RendelĘintézete

35 Stroke ellátás

40 Kardiológia

Miskolc BAZ
BorsodMegyei Kórház és
Abaúj- 1349
12 Onkológia
Egyetemi Oktató
Zemplén
Kh.

24

BorsodErzsébet Kórház
Abaúj- 1407
Sátoraljaújhely
Zemplén

04

04 Szülészet-nĘgyógyászat

BorsodAbaúj- Új
Zemplén

41 Rehabilitáció

Csongrád 1487
Csongrád 1487
Csongrád 1487

Csongrád 1454

04

SzülészetnĘgyógyászat

Struktúramódosítással AA
15 ágy
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Komplikáció miatt végzett:
08P 372C, -cement nélküli csípĘprot.
II. progresszivitási szint
08P 372X, beült.,
szerinti HBCS-ék
08P 372Y -cementes csípĘprot. beült.,
-hibrid csípĘprot. beült.
Cerebrovascularis
betegségek (kivéve: TIA),
01M 015D praecerebralis
érelzáródással, rtPA
kezeléssel
05P 183K
OENO:
KiegészítĘ HBCS
86456

Sugárterápia,
onkoradiológia

45 Addiktológia

Megjegyzés

Lineáris gyorsító
(18MV és 6 MV)

Hysteroscop

K

TVK megjegyzés

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

2005. 6. sz. EüK. szerinti
kihirdetés meghosszabbítása

A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény nélkül

Régión belüli kapacitásátcsoportosítás terhére.

13

04 Szülészet-nĘgyógyászat

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

11 Urológia

11 Urológia

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

03 Traumatológia

03 Traumatológia

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

KúraszerĦ ellátás

TVK növekmény nélkül

06

Fül-orrgégegyógyászat

06 Fül-orr-gégegyógyászat

09

Ideggyógyászat és
stroke ellátás

09 Ideggyógyászat

X

2006/165. szám

Csongrád 1487

Miskolc Paraklisz
Drogellenes
Alapítvány
Szentes dr. Bugyi
István Kórház
Szentes dr. Bugyi
István Kórház
Szentes dr. Bugyi
István Kórház
Szentes dr. Bugyi
István Kórház
HódmezĘvásárhely
Erzsébet KórházRendelĘintézet

SzülészetnĘgyógyászat

Stroke

10 Ortopédia

Miskolc BAZ
BorsodMegyei Kórház és
Belgyógyászat és
Abaúj- 1349
01
társszakmák
Egyetemi Oktató
Zemplén
Kh.

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

MAGYAR KÖZLÖNY

Békés

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

14282

Megye

Deszk Mellkasi
Csongrád 1484 Betegségek
Szakkórháza

Szakmacsoport

Szakma

19 TüdĘgyógyászat

19 TüdĘgyógyászat

22

Szentes dr. Bugyi
István Kórház

41 Rehabilitáció

Csongrád 2917

SZTE SZAOTE
Centrum

17

Csongrád 2917

SZTE SZAOTE
Centrum

13 Fogászat és szájseb.

13 Szájsebészet

Csongrád 1479

Szeged M. J. V.
Önk. Kórháza

01 Belgyógyászat

40 Kardiológia

Csongrád 1479

Szeged M. J. V.
Önk. Kórháza

09

SürgĘsségi
betegellátás

Mozgásszervi
rehabilitáció

35 Stroke ellátás

Fejér

Székesfehérvár
Ideggyógyászat és
1568 Fejér Megyei Szent 09
stroke ellátás
György Kórház

35 Stroke ellátás

Fejér

Székesfehérvár
Belgyógyászat és
1568 Fejér Megyei Szent 01
társszakmák
György Kórház

Fejér

C975

Fejér
Fejér

TVK növekmény nélkül

Struktúramódosítással RR
Mozgásszervi rehabilitáció A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
SO1
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

X

X

Egynapos sebészet
Kardiológia

X

01M 015D

40 Haemodinamika

TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény nélkül

Cerebrovascularis
betegségek rtPA kezeléssel

TVK növekmény nélkül

Haemodinamikai asztal
A HBCs-k megnevezését
9/1993. (IV. 2.) NM
rendelet tartalmazza.

402 súlyszám havonta

10 Ortopédia

X

Meghosszabbítás

11 Urológia

11 Urológia

X

Meghosszabbítás

02 Sebészet

X

Meghosszabbítás

03 Traumatológia

X

Meghosszabbítás

Sebészet és
társszakmái

03 Traumatológia

TVK növekmény nélkül

KúraszerĦ ellátás

10 Ortopédia

02

TVK megjegyzés

14283

Fejér

Megjegyzés

04M 1450 Cystikus fibrózis (tüdĘ)

46 SBO

Ideggyógyászat és
stroke ellátás

Kulcs Napfény
2001. KHT.
Kulcs Napfény
C975
2001. KHT.
Kulcs Napfény
C975
2001. KHT.
Kulcs Napfény
C975
2001. KHT.

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

MAGYAR KÖZLÖNY

Csongrád 1487

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

Intézet

2006/165. szám

Megye

Fejér
Fejér
Fejér

Intézet

Kulcs Napfény
2001. KHT.
Kulcs Napfény
C975
2001. KHT.
C975

C975

Kulcs Napfény
2001. KHT.

GyĘrGyĘr Petz Aladár
Moson- 1640 Megyei Oktató
Sopron
Kórház

GyĘrGyĘr Petz Aladár
Moson- 1640 Megyei Oktató
Sopron
Kórház

SzülészetnĘgyógyászat
Fül-orr06
gégegyógyászat
04

Szakma

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

Megjegyzés

04 Szülészet-nĘgyógyászat

X

Meghosszabbítás

06 Fül-orr-gégegyógyászat

X

Meghosszabbítás

07 Szemészet

07 Szemészet

X

Meghosszabbítás

02 Sebészet

33 Érsebészet

02 Sebészet

34 Idegsebészet

02 Sebészet

34 Idegsebészet

02 Sebészet

34 Idegsebészet

GyĘrGyĘr Petz Aladár
Moson- 1640 Megyei Oktató
Sopron
Kórház

40 Krónikus ellátás

19 TüdĘgyógyászat

GyĘrGyĘr Petz Aladár
Moson- 1640 Megyei Oktató
Sopron
Kórház

41 Rehabilitáció

05

GyĘrSMJV Erzsébet
Moson- 1663 Kórház DE OEC
Sopron
Oktató Kórháza

11

Urológia,
Andrológia

01P 029B Nyaki és intracraniális PTA

11 Urológia

TVK növekmény nélkül

Endovascularis aneorysma
01P 029A mĦtétek a központi
idegrendszer erein
Fej, nyak, központi
idegrendszer
01P 029C érmalformációinak,
tumorainak endovascularis
mĦtétei

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

Fej, nyak, központi
idegrendszer
érmalformációinak,
01P 029D
tumorainak endovascularis
mĦtétei, speciális
intracarnialis mĦtéttel

TVK növekmény nélkül

Struktúramódosítással,
szorzó 1,2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Struktúramódosítással
szorzó 1,5
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

CsecsemĘ- és
Gyermekgyógyászat

570D

Inkontinencia szalag
behelyezése

TVK megjegyzés

MAGYAR KÖZLÖNY

GyĘrGyĘr Petz Aladár
Moson- 1640 Megyei Oktató
Sopron
Kórház
GyĘrGyĘr Petz Aladár
Moson- 1640 Megyei Oktató
Sopron
Kórház

Szakmacsoport

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

14284

Megye

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére
Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére
TVK növekmény nélkül
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Szakmacsoport

1683

Berettyóújfalu
Területi Kórház

17

HajdúBihar

1683

Berettyóújfalu
Területi Kórház

42 Ápolás

HajdúBihar

2894 DE OEC

17

2894 DE OEC

05

HajdúBihar
HajdúBihar

C872

Heves

1759

Heves

1806

Heves

1806

Heves

1806

Heves

1806

Heves

1806

Heves

Hajdúnánás
Hospit Kkt.
Hatvan Albert
Schweitzer KHRI
Eger, Markhot
Ferenc Kórház
Eger, Markhot
Ferenc Kórház
Eger, Markhot
Ferenc Kórház
Eger, Markhot
Ferenc Kórház

SürgĘsségi
betegellátás

46 SBO

SO2

23 Ápolás

Ápolás

SürgĘsségi
betegellátás

46 SBO

SO1

CsecsemĘ- és
gyermekgyógyászat

48 Gyermek(ideg)sebészet

Storz endoskop

42 Ápolás
09

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

Ideggyógyászat és
stroke ellátás

23 Ápolás
09

K

10

Ideggyógyászat és stroke
A
ellátás

10

Megjegyzés

Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással SO2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Struktúramódosítással
Az átalakítandó aktív
A-ból.
ágyak 40 % TVK-jának
A szerzĘdés határozatlan
terhére
idejĦ
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése TVK növekmény nélkül
terhére SO2-bĘl SO1
A szerzĘdés határozatlan
TVK növekmény nélkül
idejĦ

Meghosszabbítás

02 Sebészet

02 Sebészet

X

Meghosszabbítás

11 Urológia

11 Urológia

X

Meghosszabbítás

03 Traumatológia

03 Traumatológia

X

Meghosszabbítás

06 Fül-orr-gégészet

06 Fül-orr-gégészet

X

Meghosszabbítás

Eger, Markhot
Ferenc Kórház

42 Ápolás

23 Ápolás

2899

Mátrai Állami
Gyógyintézet

41 Rehabilitáció

40 Kardiológia

Pest

1974

Cegléd Toldy
Ferenc Kórház

42 Ápolás

23 Ápolás

Pest

Kistarcsa Pest
Sebészet és
2010 Megyei Flór Ferenc 02
társszakmái
Kh.

E

Egynapos sebészeti
részleg

Ápolás
K

TVK megjegyzés

20
Ápolás

X

Egynapos sebészet

Struktúramódosítással
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére

Meghosszabbítás
Struktúramódosítással
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére

6 ágy urológia,
6 ágy szemészet terhére

MAGYAR KÖZLÖNY

HajdúBihar

Szakma

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

Intézet
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Megye

TVK marad

14285

Intézet

Szakmacsoport

Szakma

Pest

2073

Törökbálinti
15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív
TüdĘgyógyintézet

Pest

2073

Törökbálinti
40 Krónikus ellátás
TüdĘgyógyintézet

2095

Vác Jávorszky
Ödön Kórház

Intenzív

K

10

Megjegyzés

Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Meghosszabbítás.
Struktúramódosítással AA
15 ágy
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

12 Onkológia

12 Onkológia

10 Ortopédia

10 Ortopédia

X

ESWL beavatkozás nélkül
Meghosszabbítás

11 Urológia

11 Urológia

X

Meghosszabbítás

X

Meghosszabbítás

15 Intenzív betegellátás 15 Aneszteziológia

02

Sebészet és
társszakmái

33 Érsebészet

X

Meghosszabbítás

02

Sebészet és
társszakmái

49 Plasztikai sebészet

X

Meghosszabbítás

02

Sebészet és
társszakmái

02 Sebészet

X

Meghosszabbítás

A3 Kézsebészet

X

Meghosszabbítás

04 Szülészet-nĘgyógyászat

X

Meghosszabbítás

07 Szemészet

07 Szemészet

X

Meghosszabbítás

10 Ortopédia

10 Ortopédia

03 Traumatológia

04

SzülészetnĘgyógyászat

TVK megjegyzés

08P 3760 Speciális hát-, nyakmĦtétek

TVK növekmény
nélkül

TVK növekmény nélkül
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Budaörs EuropC613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Budaörs EuropPest
C613 Med Orvosi
Szolgáltató Kft.
Kaposvár Kaposi
Somogy 2137
Mór Oktató Kórház
Pest

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

MAGYAR KÖZLÖNY

Pest

19 TüdĘgyógyászat

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

14286

Megye

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

Szakma

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

Szakmacsoport

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

Megjegyzés

TVK megjegyzés

28 Haematológia

Akut leukémiák nagy
dózisú vagy standard
kemoterápiával 26E alatti
17M 773A
szĦrt v. besugárzott
vérkészítmény adásával
18 év felett

TVK növekmény nélkül

28 Haematológia

Akut leukémiák nagy
dózisú vagy standard
kemoterápiával 26E-50E
17M 773B
szĦrt v. besugárzott
vérkészítmény adásával
18 év felett

TVK növekmény nélkül

Akut leukémiák nagy
dózisú vagy standard
kemoterápiával 51-75E
17M 773C
szĦrt v. besugárzott
vérkészítmény adásával
18 év felett
Akut leukémiák nagy
dózisú vagy standard
kemoterápiával 75E feletti
17M 773D
szĦrt v. besugárzott
vérkészítmény adásával
18 év felett

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

28 Haematológia

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

28 Haematológia

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

28 Haematológia

17M 773E

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák 26-50E
17M 773F szĦrt, vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

TVK növekmény nélkül

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák 51-75E
17M 773G szĦrt, vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

TVK növekmény nélkül

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák 75E feletti
17M 773H szĦrt, vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

TVK növekmény nélkül

Akut leukémiák 26E alatti
(de legalább 6E) szĦrt, vagy
besugárzott vérkészítmény
adásával

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

MAGYAR KÖZLÖNY

Somogy 2137

Intézet
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Megye

TVK növekmény nélkül

14287

Intézet

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Belgyógyászat és
01
Mór Oktató Kórház
társszakmák

28 Haematológia

Somogy 2137

Kaposvár Kaposi
Ideggyógyászat és
09
Mór Oktató Kórház
stroke ellátás

09

SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg
SzabolcsSzatmár- 2224
Bereg

Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház
Nyíregyháza Jósa
András Megyei
Kórház

22

41 Rehabilitáció

02

Sebészet és
társszakmái

11 Urológia

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

Megjegyzés

TVK megjegyzés

Akut leukémiák nagy
17M 773K dózisú vagy standard
kemoterápiával 18 év felett

TVK növekmény nélkül

Ideggyógyászat
(Radiológia háttérrel)

01P 029B Nyaki és intracranialis PTA

TVK növekmény nélkül

Speciális intenzív
rehabilitáció

00017

Központi idegrendszeri
sérültek rehabilitációja

LégzĘrendszeri betegségek
04P 1310,
mĦtéttel és légzés
04P 1330
támogatással

02 Sebészet

A jelenlegi 3,3 szorzós ágyai
terhére, minimálisan 10 ágy
TVK növekmény nélkül

11 Urológia

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

02

Sebészet és
társszakmái

02 Sebészet

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

02

Sebészet és
társszakmái

33 Érsebészet

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

02

Sebészet és
társszakmái

34 Idegsebészet

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

03 Traumatológia

03 Traumatológia

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

03 Traumatológia

A3 Kézsebészet

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

04

SzülészetnĘgyógyászat

04 Szülészet-nĘgyógyászat

09

Ideggyógyászat és
stroke ellátás

09 Neurológia

10 Ortopédia

10 Ortopédia

01P 029B Nyaki és intracranialis PTA

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül
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Szakma

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakmacsoport

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

14288

Megye

Szakmacsoport

Szakma

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

Intézet

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

Megjegyzés

TVK megjegyzés

Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással AA
5 ágy SO2

SürgĘsségi
17
betegellátás

Szolnok Hetényi
JászNagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák nagy
17M 773A dózisú, vagy standard
kemoterápiával 26E

TVK növekmény nélkül

JászSzolnok Hetényi
Nagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák nagy
17M 773B dózisú, vagy standard
kemoterápiával 26-50E

TVK növekmény nélkül

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

JászSzolnok Hetényi
Nagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

17M 773E

Szolnok Hetényi
JászNagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák 26-50E
17M 773F szĦrt, vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

TVK növekmény nélkül

Szolnok Hetényi
JászNagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák 51-75E
17M 773G szĦrt, vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

TVK növekmény nélkül

Szolnok Hetényi
JászNagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémiák 75E feletti
17M 773H szĦrt, vagy besugárzott
vérkészítmény adásával

TVK növekmény nélkül

JászSzolnok Hetényi
Nagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Akut leukémia nagy dózisú,
17M 773K vagy standard
kemoterápiával 18 év felett

TVK növekmény nélkül

Szolnok Hetényi
JászNagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet
JászSzolnok Hetényi
Nagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

SO2

Akut leukémiák nagy
17M 773C dózisú, vagy standard
kemoterápiával 51-75E
Akut leukémiák nagy
17M 773D dózisú, vagy standard
kemoterápiával 75E felett
Akut leukémiák 26E alatti
(de legalább 6E) szĦrt, vagy
besugárzott vérkészítmény
adásával

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

MAGYAR KÖZLÖNY

SzabolcsKisvárda FelsĘSzatmár- 2230
Szabolcsi Kórház
Bereg

46 SBO

2006/165. szám

Megye

14289

Intézet

Szolnok Hetényi
JászNagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

JászSzolnok Hetényi
Nagykun 2324 Géza Kórház-Szolnok
RendelĘintézet

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

Megjegyzés

TVK megjegyzés

Szakmacsoport

Szakma

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

17M 944A

Hodgkin-kór, non-Hodgkin
Lymphoma, nem akut
leukémia kemoterápiája
18 év felett

TVK növekmény nélkül

Hodgkin-kór, non-Hodgkin
Lymphoma, nem akut
leukémia kemoterápiája
17M 944C
legalább 7E szĦrt, vagy
besugárzott vérkészítmény
adásával

TVK növekmény nélkül

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Sebészet és
társszakmái

02 Sebészet

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

03 Traumatológia

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

2377

Jászberény
Erzsébet Kórház

02

2377

Jászberény
Erzsébet Kórház

03 Traumatológia

2377

Jászberény
Erzsébet Kórház

04

SzülészetnĘgyógyászat

04 Szülészet-nĘgyógyászat

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

2377

Jászberény
Erzsébet Kórház

06

Fül-orrgégegyógyászat

06 Fül-orr-gégegyógyászat

X

Egynapos sebészet

TVK növekmény nélkül

JászKarcag Kátai
Nagykun 2378
Gábor Kórház
-Szolnok

17

SürgĘsségi
betegellátás

46 SO2

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív

Tolna

Szekszárd Tolna
Megyei
2425 Önkormányzat
Balassa János
Kórháza

Ideggyógyászat és
09
stroke ellátás

09 Neurológia

Cerebrovascularis
betegségek (kivéve: TIA),
01M 015D praecerebralis
érelzáródással, rtPA
kezeléssel

TVK növekmény nélkül

2006/165. szám

Tolna

Szekszárd Tolna
Megyei
2425 Önkormányzat
Balassa János
Kórháza

SO2

Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
.Struktúramódosítással AA TVK növekmény nélkül
SO2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
TVK növekmény
Struktúramódosítással AA
nélkül
15 ágy
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

MAGYAR KÖZLÖNY

JászNagykun
-Szolnok
JászNagykun
-Szolnok
JászNagykun
-Szolnok
JászNagykun
-Szolnok

01

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

14290

Megye

Vas

Vas

Veszprém

Szombathely Vas
Megyei
Markusovszky
Kórház
Szombathely Vas
Megyei
2492
Markusovszky
Kórház
Veszprém
2572 Csolnoky F. M.
Kórház
Veszprém
2572 Csolnoky F. M.
Kórház
2492

10 Ortopédia

Szakma

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

Szakmacsoport

10 Ortopédia

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

08P 3770 Nagy hát-, nyak mĦtétek

01

Belgyógyászat és
társszakmák

40 Haemodinamika

Haemodinamikai asztal
A HBCs-k megnevezését
9/1993. (IV.2.) NM rendelet
tartalmazza.

17

SürgĘsségi
betegellátás

46 SBO

SO1

07 Szemészet

07 Szemészet

23 Ápolás

Veszprém

2611

Zirc Erzsébet
Kórház

42 Ápolás

Zala

2703

Keszthely, Városi
Kórház

02

Zala

Zalaegerszeg Zala
2734 Megyei Kórház41 Rehabilitáció
RendelĘint.

40 Kardiológia

Zala

Zalaegerszeg Zala
Belgyógyászat és
2734 Megyei Kórház01
társszakmák
RendelĘint.

40 Kardiológia

Sebészet és
társszakmái

E Egynapos sebészet

Zala

Zalaegerszeg Zala
Belgyógyászat és
2734 Megyei Kórház01
társszakmák
RendelĘint.

15 Intenzív ellátás

Zala

Zalaegerszeg Zala
Belgyógyászat és
2734 Megyei Kórház01
társszakmák
RendelĘint.

A3 Geriátria

Megjegyzés

TVK növekmény nélkül
A régióban
rendelkezésre álló
haemodinamikai
teljesítmény terhére
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése TVK növekmény nélkül
terhére SO2-bĘl SO1

Zeiss Visulas 69OS
02P 0631 Verteporfin (Visudyne)
festékkel végzett...

X

TVK megjegyzés

TVK növekmény nélkül

Ápolás

Struktúramódosítással
Ápolás
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Egynapos sebészet

Meghosszabbítás

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére

Struktúramódosítással
16 krónikus ágyból
12 rehabilitációs ágy,
szorzó 1,5
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
II. Haemodinamikai asztal

Geriátria

MAGYAR KÖZLÖNY

Veszprém

Intézet

2006/165. szám

Megye

TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással
kardiológiai ágyakból
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése TVK növekmény nélkül
terhére
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
TVK növekmény nélkül
idejĦ

14291

Intézet

Szakmacsoport

Szakma

28 Haematológia

Zala

Zalaegerszeg Zala
Belgyógyászat és
2734 Megyei Kórház01
társszakmák
RendelĘint.

28 Haematológia

Zala

Zalaegerszeg Zala
2734 Megyei Kórház41 Rehabilitáció
RendelĘint.

Zala

2747

Nagykanizsa M. J.
Belgyógyászat és
01
V. Kórháza
társszakmák

Magyarországi
Református Egyház
SürgĘsségi
Budapest 2872
17
betegellátás
Bethesda
Gyermekkórháza

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS
Hodgkin-kór, non-Hodgkin
lymphoma, nem akut
leukémia kemoterápiája 18
99M 944A
év felett legalább 14E szĦrt
és besugárzott
vérkészítmény adásával
Hodgkin-kór, non-Hodgkin
lymphoma, nem akut
leukémia kemoterápiája,
99M 944C
legalább 7E szĦrt vagy
besugárzott vérkészítmény
adásával

01 Belgyógyászat

A3 Geriátria

Geriátria

46 SürgĘsségi betegellátás

SO2

Stroke ellátás

Bajcsy-Zsilinszky
Kórház

09

Ideggyógyászat és
stroke ellátás

35 Stroke ellátás

Budapest 2877

Heim Pál
Gyermekkórház

01

Belgyógyászat és
társszakmák

28 Haematológia

Budapest 2879

Jahn Ferenc DélPesti Kórház

41 Rehabilitáció

18 Pszichiátria

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

Struktúramódosítással
30 krónikus ágyból
30 rehabilitációs ágy,
szorzó 1,2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
TVK növekmény nélkül
idejĦ
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
Struktúramódosítással AA TVK növekmény nélkül
SO2
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ
Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
TVK növekmény nélkül
idejĦ

17M 773E
-17M
Akut leukémiák…
773H

X

TVK megjegyzés

TVK növekmény nélkül

Struktúramódosítással
Aktív kapacitás
megszüntetése terhére

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére

2006/165. szám

Budapest 2873

Megjegyzés

MAGYAR KÖZLÖNY

Zala

Zalaegerszeg Zala
Belgyógyászat és
2734 Megyei Kórház01
társszakmák
RendelĘint.

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

14292

Megye

Budapest 2879

Jahn Ferenc DélPesti Kórház

06

Fül-orrgégegyógyászat

Ideggyógyászat és
stroke ellátás
Belgyógyászat és
01
társszakmák
Ideggyógyászat és
Budapest 2886 Péterfy S. u.-i Kh. 09
stroke ellátás
Budapest 2879

NyírĘ Gyula
Budapest 2887
Kórház

Budapest 2887

NyírĘ Gyula
Kórház

09

42 Ápolás

05

CsecsemĘ- és
gyermekgyógyászat

Szakma

09 Neurológia
Allergológia és klinikai
immunológia

35 Stroke ellátás

A

8

Gyermek-és ifjúsági
pszichiátria

Budapest 2889 Szent Imre Kórház 15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív

TVK megjegyzés

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

Meghosszabbítás.
01M
Cerebrovascularis
015A,C,D betegségek…

47 Hospice ellátás

41

Megjegyzés

Nyaki blockdissectio és
rekonstrukció myocutan
lebennyel vagy
03P 086C
microvascularis lebennyel
rosszindulatú betegség
miatt
5461 transcraniális Doppler A szerzĘdés határozatlan
8922A
UH
idejĦ

06 Fül-orr-gégegyógyászat

29

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

01M 015D

TVK növekmény nélkül

Hospice ellátás

Struktúramódosítással
szorzó 1,5
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

Az átalakítandó aktív
ágyak 40 % TVK-jának
terhére

Gyermek és ifjúsági
pszichiátriai

Struktúramódosítással AA
osztályként
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény
nélkül

Cerebrovascularis
betegségek praecerebrális
érelzáródással rtPA
kezeléssel

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

Károlyi Sándor
Kórház

03 Traumatológia

03 Traumatológia

Traumatológiai sürgĘsségi
indikációjú *HBCS

Budapest 2891

Uzsoki utcai
Kórház

11 Urológia

11 Urológia

Prosztata thermotherápiás
készülék
Prostata thermotherápia

A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény nélkül

Budapest 2891

Uzsoki utcai
Kórház

02

32 Mellkas sebészet

Mellkas sebészet

Struktúramódosítással AA
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény nélkül

Sebészet és
társszakmái

14293

Budapest 2890

MAGYAR KÖZLÖNY

Jahn Ferenc DélPesti Kórház
Szent Margit
Budapest 2885
Kórház

Szakmacsoport

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

Intézet
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Megye

Budapest 2891

Intézet

Uzsoki utcai
Kórház

Budapest 2897 OKTPI

Szakmacsoport

09

Ideggyógyászat és
stroke ellátás

40 Krónikus ellátás

Szakma

09 Neurológia
19 TüdĘgyógyászat

Budapest 2902

Orsz. Pszich. és
Neur. Intézet

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív

Budapest 2902

Orsz. Pszich. és
Neur. Intézet

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS

X
K

KúraszerĦ ellátás

20

05P 1800 Diagnosztikus katéterezés

05

Budapest 4810

MH Kp.
Honvédkórház

11 Urológia

11 Urológia

Budapest 4810

MH Kp.
Honvédkórház

12 Onkológia

12 Onkológia

MH Kp.
Honvédkórház

17

Budapest 4810

MH Kp.
Honvédkórház

02

Budapest 5004 BM KKI

SürgĘsségi
betegellátás

Sebészet és
társszakmái
Ideggyógyászat és
09
stroke ellátás

01P 029B

41

X

Gyermek- és
ifjúságpszichiátria

46 SBO

33 Érsebészet
35 Stroke ellátás

8271

A

Carotis PTA/stent
Nyaki és intracarnialis PTA

TVK növekmény nélkül

KúraszerĦ ellátás

TVK növekmény nélkül

Gyermekkori mentális
rendellenességek speciális
kezeléssel

TVK növekmény nélkül

ESWL készülék; kĘzúzás

X

2005. 19. sz. EüK szerinti
kihirdetés hosszabbítása.
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

KúraszerĦ ellátás

SO1

TVK növekmény nélkül
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
Struktúramódosítással AA TVK növekmény nélkül
SO1
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

01P 029B Nyaki és intracraniális PTA
Transcranialis Doppler
(TCD)

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK növekmény nélkül
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Budapest 4810

CsecsemĘ- és
gyermekgyógyászat

TVK növekmény nélkül
Fix díj mértékének
megfelelĘ TVK csökkentése
terhére
Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
nĘgyógyászati ágyakból
A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

12 Onkológia

Semmelweis
Egyetem

TVK növekmény nélkül

5 ágy FertĘzĘ ellátás terhére TVK növekmény
4 Intenzív ágy
nélkül

33 Érsebészet

Budapest 2915

TVK megjegyzés

Meghosszabbítás.

Semmelweis
15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív
Egyetem (I. Szül.)

Semmelweis
Sebészet és
Budapest 2915 Egyetem (Ér-és
02
társszakmái
Szívseb.)
Semmelweis
Egyetem
Budapest 2915
12 Onkológia
Radiológiai és
Onkológiai Klinika

Megjegyzés

MAGYAR KÖZLÖNY

Budapest 2915

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

14294

Megye

Budapest 5004 BM KKI
Szent Ferenc
Budapest 6072
Kórház
MÁV Kórház és
Központi
Budapest 8001
RendelĘintézet
Budapest

Megjegyzés oszlop:

Szakma

11 Urológia

11 Urológia

41 Rehabilitáció

40 Kardiológia

01

Belgyógyászat és
társszakmák

31 Gasztorenterológia

A=aktív
K=krónikus
AA=aktív ágyakból aktív ágyak kialakítása

Befogadott
új eljárás,
új eszköz,
*-os HBCS
ESWL vesekĘzúzó
készülék

K

20

Megjegyzés

A szerzĘdés határozatlan
idejĦ

TVK megjegyzés

TVK növekmény nélkül

Meghosszabbítás.

06M 293D

Crohn-betegség Infliximab
kezeléssel

TVK növekmény nélkül

MAGYAR KÖZLÖNY

Magyarázat:
Jel oszlop:

Szakmacsoport

Jel
Befogadott
kapacitás (ágy)
Befogadott
nappali ellátás
Befogadott
kúraszerĦ ellátás
Befogadott
egynapos ellátás

Intézet

2006/165. szám

Megye

14295

14296

2. számú táblázat

Szolgáltató

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Int. kód
Megye

Befogadott
szakorvosi óra

A járóbeteg-szakellátás befogadott többletkapacitásai
Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
Belgyógyászat és
társszakmái

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

010
Geriátria
6

Geriátria

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

CsecsemĘ-,
05 gyermekgyógyászat és
PIC

G09 Gyermekneurológia

Gyermekneurológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Kunszentmikló
s

19 Képalkotó eljárások

053

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Városi Egészségügyi
Intézmény GyomaendrĘd

GyomaendrĘd

15 Pszichiátria

018 Pszichiátria

Városi Egészségügyi
Intézmény GyomaendrĘd

GyomaendrĘd

19 Képalkotó eljárások

053

Gyula

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Gyula

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Teljes testplethysmograph

TVK növekmény nélkül

Gyula

18 Laboratórium

050 Általános labor

Hematológiai automata

TVK növekmény nélkül

Gyula

19 Képalkotó eljárások

053

Ultrahang készülék

TVK növekmény nélkül

Gyula

25 Rehabilitáció

019 TüdĘgyógyászat

Ergospirométer

TVK növekmény nélkül

Orosháza, Városi
Önkormányzat Kórháza

Orosháza

CsecsemĘ-,
06 gyermekgyógyászat és
PIC

041 Gyermek pszichiátria

Gyermek pszichiátria

H573

Szarvasi Szakorvosi Eü.
Szolgáltató Kft.

Szarvas

32 Fogászati szakellátás

A5 Fogszabályozás

Fogszabályozás

1335

Kazincbarcika Városi
Kórház

Kazincbarcika

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

1075

Bács-Kiskun

1122

Bács-Kiskun

1122

Bács-Kiskun

1129

Bács-Kiskun

Szigetvár Városi Kórház

01

Kecskemét

16 TüdĘgyógyászat

Kecskemét

01

Kalocsa, Városi KórházRi.

Kalocsa

1180

Kunszentmiklós Város
Önkormányzata

Békés

1207

Békés

1207

Békés

1208

Békés

1208

Békés

1208

Békés

1208

Békés

1208

Békés

1243

Békés
BorsodAbaújZemplén

Kecskemét, Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat
Kórháza
Kecskemét, Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat
Kórháza

Gyula, Békés Megyei
KépviselĘtestület
TüdĘkórháza
Gyula, Békés Megyei
KépviselĘtestület
TüdĘkórháza
Gyula, Békés Megyei
KépviselĘtestület
TüdĘkórháza
Gyula, Békés Megyei
KépviselĘtestület
TüdĘkórháza
Gyula, Békés Megyei
KépviselĘtestület
TüdĘkórháza

Belgyógyászat és
társszakmái

037 Nefrológia

8
17191
17192
17193

019 TüdĘgyógyászat

Ultrahang
diagnosztika

TVK növekmény nélkül

5

Ultrahang
diagnosztika

"GE Logiq3" Color doppler UH
készülék
17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

Ultrahang
diagnosztika

17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással

TVK növekmény nélkül

2006/165. szám

Szigetvár

MAGYAR KÖZLÖNY

Nefrológia

Baranya

Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Telephely

Befogadott
szakorvosi óra

Szolgáltató

2006/165. szám

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
1335

Kazincbarcika Városi
Kórház

Kazincbarcika

07 Fül-, orr-, gégészet

056 Audiológia

BorsodAbaújZemplén

1345

Tiszaújváros Városi
RendelĘintézet

Tiszaújváros

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

1345

Tiszaújváros Városi
RendelĘintézet

Tiszaújváros

01

Belgyógyászat és
társszakmái

030 Diabetológia

1345

Tiszaújváros Városi
RendelĘintézet

Tiszaújváros

01

Belgyógyászat és
társszakmái

076 Dietetika

1391

Sárospatak Városi
RendelĘintézet

Sárospatak

19 Képalkotó eljárások

051

1393

Miskolc, Semmelweis
Kh.-Ri. és Egyetemi
Oktató Kh.

Miskolc

07 Fül-, orr-, gégészet

056 Audiológia

1394

Miskolc, Szent Ferenc
Kórház

Miskolc

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

BorsodAbaújZemplén

3443

Dr. Skapinyecz és Társa
Egészségügyi,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Miskolc

32 Fogászati szakellátás

517

BorsodAbaújZemplén

8856

Edelényi Egészségügyi
Intézmény

Edelény

07 Fül-, orr-, gégészet

056 Audiológia

BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén
BorsodAbaújZemplén

Általános röntgen
diagnosztika

Fogászati röntgen
diagnosztika

Struktúramódosítással TVK
növekmény nélkül

Audiológia

Oxicon Delta ergospirometriás
mérĘhely és kerékpár ergométer

X

10

17191
17192
17193
X

TVK növekmény nélkül

Diabetológia

Struktúramódosítással. TVK
növekmény nélkül

Dietetika

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Röntgen
diagnosztika

A befogadott kapacitáson túl
20 óra struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Audiológia

Struktúramódosítással. TVK
növekmény nélkül

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

Fogászati röntgen
diagnosztika

Audiológia

Struktúramódosítással

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

MAGYAR KÖZLÖNY

BorsodAbaújZemplén

14297

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Szolgáltató

Befogadott
szakorvosi óra

14298

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X

ÁNTSZ Borsod-AbaújMiskolc
Zemplén Megyei Intézete

18 Laboratórium

050 Mikrobiológiai labor

Csongrád

1479

Szeged, V. Kh. Ri.

15 Pszichiátria

71 Pszichológia

Szeged

5

Pszichológia

1 244 ezer pont/hó
Az egészségügyi miniszter
által külön meghatározott
PCR keret mértékéig.

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

2006/165. szám

8905

7672 DNS sokszorozó
berendezések
(2 db hagyományos gradiens PCR
készülék és 1 db Real-Time
PCR);
7676 egyéb géntechnológiai
készülékek
(gél elektroforézis, PFGE,
digitális gélkép-analizátor)

MAGYAR KÖZLÖNY

BorsodAbaújZemplén

25053
25203
25562
25563
28920
28930
28931
28932
28933
28934
28935
28940
28944
28945
28946
29301
29950
29960
29970
29972

Mycobacterium vizsg.
molekuláris biol.
módszerrel;
Kórokozó tipizálása
PFGE módszerrel;
Chlamydia trachomatis
kimutatása, molekuláris
biol. módszerrel;
Neisseri gonorrheae
kimutatása, molek. biol.
módszerrel;
Polimeráz láncreakció
egy mintában primer
páronként;
Reverz PCR egy
mintában primer
páronként;
DNS szekvenálás
kórokozó azonosítására;
Nukleinsav kimutatás
"nested" polimeráz
lánc-reakció
módszerrel;
kivonása biol. mintából;
Valós idejĦ PCR termék
fluoreszcens detektálása
mennyiségi analízis
céljából;
Valós idejĦ PCR termék
fluoresz-cens
detektálása, minĘségi
analízis céljából;
Plazmid profil analízis;
Southern/Northern
blotting;
Western blotting;
Agarose-gel elektroforézis;
Digitális képanalizátor
használata;
DNS kivonása biol.
mintából;
DNS hasítása;
DNS in situ
hibridizáció;
In situ PCR és Primed
in situ labelling
(PRINS)

Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Telephely

Befogadott
szakorvosi óra

Szolgáltató

2006/165. szám

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
Csongrád

1479

Szeged, V. Kh. Ri.

Szeged

19 Képalkotó eljárások
Belgyógyászat és
01
társszakmái
Belgyógyászat és
01
társszakmái

511

Általános röntgen
diagnosztika

1479

Szeged, V. Kh. Ri.

Szeged

Csongrád

1479

Szeged, V. Kh. Ri.

Szeged

Csongrád

1444

Csongrád

1444

Csongrád

1444

Csongrád

1454

Csongrád

1460

Makó, Dr. Diósszilágyi S.
Makó
Kórház-Ri

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Csongrád

1460

Makó, Dr. Diósszilágyi S.
Makó
Kórház-Ri.

32 Fogászati szakellátás

A4 Szájsebészet

Csongrád

1484

Deszk, Mallkasi
Betegségek Szakkórháza

Deszk

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Csongrád

1487

Szentes, Dr. Bugyi István
Kórház

Szentes

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Csongrád

2917

SZTE SZAOTE Centrum

Szeged

Csongrád

2917

SZTE SZAOTE Centrum

Szeged

Csongrád

2917

SZTE SZAOTE Centrum

Szeged

Csongrád, Dr. Szarka
Ödön Egyesített
Egészségügyi Intézmény
Csongrád, Dr. Szarka
Ödön Egyesített
Egészségügyi Intézmény
Csongrád, Dr. Szarka
Ödön Egyesített
Egészségügyi Intézmény
HódmezĘvásárhely,
Erzsébet KórházRendelĘintézet

56E Endoszkópia

Endoszkópia

030 Diabetológia

Diabetológia
Audiológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Csongrád

07 Fül-, orr-, gégészet

056 Audiológia

Csongrád

02 Kardiológia

040 Kardiológia

Digital Spygmomanometer

TVK növekmény nélkül

Csongrád

07 Fül-, orr-, gégészet

006 Fül-, orr-, gégészet

Orrendoszkóp

TVK növekmény nélkül

HódmezĘvásár
hely

25 Mozgásszervi rehabilitáció 022

CsecsemĘ-,
06 gyermekgyógyászat és
PIC
Reumatológia és
14
fizioterápia

18 Laboratórium

Mozgásszervi
rehabilitáció
17191
17192
17193

Konduktori
tevékenység

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

Szájsebészet
17191
17192
17193
17191
17192
17193

G09 Gyermekneurológia
743

Mozgásszervi
rehabilitáció

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására
*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására
Gyermekneurológia

X

Konduktori
tevékenység
Újszülöttkori
öröklĘdĘ
anyagcserebetegségek szĦrése,
gondozása.
Kiegészítése tandem
tömegspektrométerre
l

Struktúramódosítással

TVK növekmény nélkül

MAGYAR KÖZLÖNY

Csongrád

TVK növekmény nélkül

10

TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

14299

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Szolgáltató

Befogadott
szakorvosi óra

14300

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
93 300 pont/hó
Az egészségügyi miniszter
által külön meghatározott
PCR keret mértékéig.

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

A8 Foniátria

Foniátria

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

056 Otoneurológia

Otoneurológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Cytológia,
cytopatológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

8906

ÁNTSZ Csongrád Megyei
Szeged
Intézete

18 Laboratórium

050 Mikrobiológiai labor

Csongrád

C878

Móra -Vitál Térségi
Egészségügyi és Szociális Mórahalom
Kht.

19 Képalkotó eljárások

054

1640

GyĘr, Petz Aladár Megyei
GyĘr
Oktató Kórház

07 Fül-, orr-, gégészet

1640

GyĘr, Petz Aladár Megyei
GyĘr
Oktató Kórház

07 Fül-, orr-, gégészet

GyĘrMosonSopron
GyĘrMosonSopron
GyĘrMosonSopron
Hajdú-Bihar

1644
1683

Mosonmagyaróvár,
Karolina KórházRendelĘintézet
Berettyóújfalu, Területi
Kh.
Berettyóújfalu, Területi
Kh.
Berettyóújfalu, Területi
Kh.

Berettyóújfalu

Ideggyógyászat és stroke
rendelés
Reumatológia és
14
fizioterápia
Reumatológia és
14
fizioterápia
10

1683

Hajdú-Bihar

1683

Hajdú-Bihar

1683

Berettyóújfalu, Területi
Kh.

Berettyóújfalu

14

Hajdú-Bihar

1683

Berettyóújfalu, Területi
Kh.

Berettyóújfalu

20 Patológia

Hajdú-Bihar

1694

Debrecen, Kenézy Gyula
Kórház és Ri.

Debrecen

05

Hajdú-Bihar

1694

Debrecen, Kenézy Gyula
Kórház és Ri.

Debrecen

Hajdú-Bihar

1694

Debrecen, Kenézy Gyula
Kórház és Ri.

Debrecen

Hajdú-Bihar

1694

Debrecen, Kenézy Gyula
Kórház és Ri.

Hajdú-Bihar

1694

Debrecen, Kenézy Gyula
Kórház és Ri.
Debrecen, Kenézy Gyula
Kórház és Ri.

Berettyóújfalu
Berettyóújfalu

Reumatológia és
fizioterápia

CsecsemĘ-és
gyermekgyógyászat.
CsecsemĘ-,
06 gyermekgyógyászat és
PIC

009 Ideggyógyászat

10

TVK növekmény nélkül

Reumatológia és
014
fizioterápia

15

TVK növekmény nélkül

057 Fizioterápia

20

TVK növekmény nélkül

741 Gyógytorna
054

Cytológia,
cytopatológia

CsecsemĘ és
gyermekgyógyászat

09 BĘr- és nemibeteg-ellátás

008

BĘr-és nemibeteg
ellátás

Debrecen

10 Neurológia

009 Neurológia

Debrecen

18 Laboratórium

050 Általános labor

Debrecen

16 TüdĘgyógyászat

TVK növekmény nélkül

10

G09 Gyermekneurológia
005

019 TüdĘgyógyászat

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Gyógytorna

X

13305

Gyermekneurológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Kombinált alsó
húgyuti funkcionális
vizsgálat

TVK növekmény nélkül
TVK növekmény nélkül

30

17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

Nyaki erek duplex scan vizsg.
alkalmas UH készülék

TVK növekmény nélkül

Mikrobiológiai automata

TVK növekmény nélkül
TVK növekmény nélkül
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1694

Ultrahang
diagnosztika

Mosonmagyaró
Cytológia,
20 Patológia és Kórszövettan 054
vár
cytopatológia

Hajdú-Bihar

Hajdú-Bihar

28945

MAGYAR KÖZLÖNY

Western blotting

Csongrád

Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Telephely

Befogadott
szakorvosi óra

Szolgáltató

2006/165. szám

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
TVK növekmény nélkül

Hajdú-Bihar

1708

Hajdúböszörmény, Eü.
Hajdúböszörmé
15 Pszichiátria
Szolg. és Vagyonkez. Int. ny

018 Pszichiátria

Hajdú-Bihar

1708

Hajdúböszörmény, Eü.
Hajdúböszörmé
15 Pszichiátria
Szolg. és Vagyonkez. Int. ny

071 Pszichoterápia

Hajdú-Bihar

2894

DE OEC

Debrecen

25 Rehabilitáció

033 Érsebészet

Hajdú-Bihar

2894

DE OEC

Debrecen

07 Fül-, orr-, gégészet

721 Logopédia

Hajdú-Bihar

2894

DE OEC

Debrecen

18 Laboratórium

050 Mycológiai labor

CsecsemĘ-,
06 gyermekgyógyászat és
PIC

041

15 Pszichiátra

H049

Hajdú-Bihar

H049

Hajdú-Bihar

H049

Hajdú-Bihar

H049

Hajdú-Bihar

H049

Hajdú-Bihar

H049

Hajdú-Bihar

H049

Heves

1806

Heves

1806

Heves

1806

Heves

1806

Heves

1842

Heves

3245

Debrecen, VESZ
Debrecen
Egészségügyi Szolg. Kht.

Gyermek- és ifj.
pszich.

X

Komplex
cerebrovascularis és
perifériás érrendszeri
rehabilitáció

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Logopédia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Mycobacterium
diagn.

BACTEC MGIT 960

PCR volumen terhére

10

TVK növekmény nélkül

018 Pszichiátra

20

TVK növekmény nélkül

19 Képalkotó eljárások

Röntgen
051
diagnosztika

15

19 Képalkotó eljárások

053

Debrecen

19 Képalkotó eljárások

053

Debrecen

19 Képalkotó eljárások

051 Mammográfia

Debrecen

30 Addiktológia

045 Addiktológia

Eger

14 Reuma- és fizioterápia

Fizioterápiás
754
asszisztens

Eger

09 Neurológia

009 Neurológia

Stroke

Eger

11 Urológia

011 Urológia

Andrológia

Eger

19 Képalkotó eljárások

065 Izotóp diagnosztika

Heves

Belgyógyászat és
01
társszakmái

030 Diabetológia

Füzesabony

19 Képalkotó eljárások

511

Debrecen, VESZ
Debrecen
Egészségügyi Szolg. Kht.
Debrecen, VESZ
Debrecen
Egészségügyi Szolg. Kht.
Debrecen, VESZ
Debrecen
Egészségügyi Szolg. Kht.
Debrecen, VESZ
Egészségügyi Szolg. Kht.
Debrecen, VESZ
Egészségügyi Szolg. Kht.
Debrecen, VESZ
Egészségügyi Szolg. Kht.
Eger, Markhot Ferenc
Megyei Kórház
Eger, Markhot Ferenc
Megyei Kórház
Eger, Markhot Ferenc
Megyei Kórház
Eger, Markhot Ferenc
Megyei Kórház
Heves, Városi
Egészségügyi Szolgálat
Füzesabony, Egészségügyi
Központ

TVK növekmény nélkül
5

RTG készülék

TVK növekmény nélkül

Ultrahang
diagnosztika

UH készülék (izületek vizsg. is
alkalmas)

TVK növekmény nélkül

Ultrahang
diagnosztika

Color, power UH készülék

TVK növekmény nélkül

Mammograph

TVK növekmény nélkül

Általános röntgen
diagnosztika

MAGYAR KÖZLÖNY

Hajdú-Bihar

10

TVK növekmény nélkül

10

TVK növekmény nélkül

125

Urodinamyas készülék

StruktúramódosítássalTVK
növekmény nélkül
StruktúramódosítássalTVK
növekmény nélkül
TVK növekmény nélkül

15
Diabetológia
Általános röntgen
diagnosztika

Phillips duoDiagnost

StruktúramódosítássalTVK
növekmény nélkül
Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

14301

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Szolgáltató

Befogadott
szakorvosi óra

14302

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
1869

Kisbér, Batthyány Kázmér
Kisbér
Szakkórház

06 Fül-, orr-, gégészet

KomáromEsztergom

E226

Dorogi Szakorvosi
RendelĘintézet Szt.
Borbála Kht.

01

E226

Dorogi Szakorvosi
RendelĘintézet Szt.
Borbála Kht.

Dorog

19 Képalkotó eljárások

KomáromEsztergom

ÁNTSZ Laboratórium
KFT.

Tatabánya

18

Nógrád

1928

Szent Lázár Megyei
Kórház
Salgótarján

Salgótarján

19 Képalkotó eljárások

065

Pest

1974

Cegléd, Toldy Ferenc
Kórház

Cegléd

28 Gasztroenterológia

Pest

1974

Cegléd, Toldy Ferenc
Kórház

Cegléd

Pest

1980

Dabas, Dr. Halász Géza
Szakorvosi Ri

Pest

1999

Pest

KomáromEsztergom

Dorog

Belgyógyászat és
társszakmái

Laboratóriumi
Diagnosztika

12301
93490

056 Audiológia

001 Diabetológia

Audiológia

UH készülék lecserélésével
bĘvített funkciójú eszköz,
érdiagnosztikai vizsgálatok
elvégzéséhez, duplex
érvizsgálatokhoz

40

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Diabetológia

Ultrahang
053
diagnosztika

607 Mikrobiológiai labor

Orrmelléküreg UH, audiológiai
vizsgálóeszközök

TVK növekmény nélkül

Meghosszabbítás

40

Izotópdiagnosztika
és terápia

ElĘzetes befogadás
1430 ezer pont/hó

031 Gasztroenterológia

Heliprobe eszköz

TVK növekmény nélkül

19 Képalkotó eljárások

053 Echokardiográfia

Stressz echográfiás mĦszer

TVK növekmény nélkül

Dabas

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

GödöllĘ, Tormay Károly
Egészségügyi Központ

GödöllĘ

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

2010

Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház

Kistarcsa

04 Traumatológia

003 Traumatológia

Traumatológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Pest

2010

Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház

Kistarcsa

07 Fül-, orr-, gégészet

Audiológiai és
056 otoneurológiai
szakambulancia

Audiológiai és
otoneurológiai
szakambulancia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Pest

2049

Szent Rókus Kórház és
RendelĘintézet

Budapest

01

015 Aneszteziológia

Aneszteziológia és
fájdalom ab.

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Pest

2052

Szentendre Város
Szentendre
Egészségügyi Intézményei

031 Gasztroenterológia

Gasztroenterológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Belgyógyászat és
társszakmái

28 Gasztroenterológia

2006/165. szám

SPECT

MAGYAR KÖZLÖNY

KomáromEsztergom

Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Telephely

Befogadott
szakorvosi óra

Szolgáltató

2006/165. szám

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

Pest

2073

Törökbálinti
TüdĘgyógyintézet

Törökbálint

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Pest

2095

Vác, Jávorszky Ödön
Kórház

Vác

29 Aneszteziológia

055 Fájdalomterápia

Pest

2090

Vecsés Eü. Szolgálat

Vecsés

19 Képalkotó eljárások

512 Röntgendiagnosztika

Pest

2090

Vecsés Eü. Szolgálat

Vecsés

07 Fül-, orr-, gégészet

006 Fül-, orr-, gégészet

Pest

2103

Érd Szakorvosi
RendelĘint.

Érd

Belgyógyászat és
01
társszakmái

030 Diabetológia

Pest

2103

Érd Szakorvosi
RendelĘint.

Érd

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Pest

B305

Misszió Egészségügyi
Központ Kht.

Veresegyház

12 Urológia, andrológia

011 Urológia

Uroflowmeter

TVK növekmény nélkül

Pest

B305

Misszió Egészségügyi
Központ Kht.

Veresegyház

28 Gasztroenterológia

031 Gasztroenterológia

Endoscop

TVK növekmény nélkül

Pest

B305

Misszió Egészségügyi
Központ Kht.

Veresegyház

02 Kardiológia

040 Kardiológia

UH, 2 db Holter-monitor, 2 db
ABPM

TVK növekmény nélkül

Pest

C365

Probodent KFT

Szentendre

13 Fogászati szakellátás

517

Somogy

2121

Csurgó, Városi
Egészségügyi és Szociális Csurgó
Gondozási Intézmények

15 Pszichiátria

018 Pszichiátria

Pszichiátria

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Somogy

2152

Nagyatád Városi Kórház
RendelĘintézet

Nagyatád

01

Belgyógyászat és
társszakmái

030 Diabetológia

Diabetológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Somogy

3205

Barcs Járóbetegellátó
Intézmény

Barcs

14

Reumatológia és
fizioterápia

014

Somogy

3205

Barcs Járóbetegellátó
Intézmény

Barcs

14

Reumatológia és
fizioterápia

057 Fizioterápia

Somogy

3205

Barcs Járóbetegellátó
Intézmény

Barcs

14

Reumatológia és
fizioterápia

074 Gyógytorna

SzabolcsSzatmárBereg

2209

Fehérgyarmat, SzatmárBeregi Kórház

Vásárosnamény 01

Belgyógyászat és
társszakmái

030 Diabetológia

Fájdalomterápia
Röntgendiagnosztika

30

BERA, fiberoszkóp

StruktúramódosítássalTVK
növekmény nélkül
TVK növekmény nélkül
2005. 19. sz. EüK. szerinti
kihirdetés meghosszabbítása
TVK növekmény nélkül

Diabetológia

StruktúramódosítássalTVK
növekmény nélkül

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

12

MAGYAR KÖZLÖNY

17191
17192
17193

Fogászati röntgen
diagnosztika

Reumatológia és
fizioterápia

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül
10
TVK növekmény nélkül
10
TVK növekmény nélkül

15

Diabetológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

14303

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Szolgáltató

Befogadott
szakorvosi óra

14304

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
2224

Jósa András Megyei
Kórház

Nyíregyháza

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

17191
17192
17193

SzabolcsSzatmárBereg

2224

Jósa András Megyei
Kórház

Nyíregyháza

19 Képalkotó eljárások

065 Izotóp diagnosztika

3580A,
3580B,
3580C, Spect vizsgálat
3581B,
3562A

2230

FelsĘ-Szabolcsi Kórház

Kisvárda

14

2230

FelsĘ-Szabolcsi Kórház

Kisvárda

16 TüdĘgyógyászat

2242

Mátészalka, Területi
Kórház

Mátészalka

14

2242

Mátészalka, Területi
Kórház

Mátészalka

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

0066

Várda Dent Bt.

Kisvárda

32 Fogászati szakellátás

A5 Fogszabályozás

-30

Dr. Józsa és Társa Bt.

Fehérgyarmat,
Mátészalka

32 Fogászati szakellátás

A5 Fogszabályozás

30

5

SzabolcsSzatmárBereg
SzabolcsSzatmárBereg
SzabolcsSzatmárBereg
SzabolcsSzatmárBereg
SzabolcsSzatmárBereg

Reumatológia és
fizioterápia

Reumatológia és
fizioterápia

741 Gyógytorna

17191
17192
17193

741 Gyógytorna

x

JászNagykunSzolnok

2344

Kunszentmárton, Városi
Egészségügyi Központ

Kunszentmárto
n

18 Pszichiátria

018 Pszichiátria

JászNagykunSzolnok

2377

Jászberény, Erzsébet
Kórház és Ri.

Jászberény

19 Képalkotó eljárások

531

JászNagykunSzolnok

2378

Karcag, Kátai Gábor
Kórház

Karcag

07 Szemészet

007 Szemészet

JászNagykunSzolnok

2378

Karcag, Kátai Gábor
Kórház

Karcag

14 Reumatológia

741 Gyógytorna

TVK növekmény nélkül

SPECT

TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

80

019 TüdĘgyógyászat

SzabolcsSzatmárBereg

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

X
17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

Gyógytorna

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

Átadás a Várda Dent
Bt-tĘl

MAGYAR KÖZLÖNY

SzabolcsSzatmárBereg

TVK növekmény nélkül

Ultrahang
diagnosztika

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
TVK növekmény nélkül

5

30

TVK növekmény nélkül

2006/165. szám

Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Telephely

Befogadott
szakorvosi óra

Szolgáltató

2006/165. szám

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
2378

Karcag, Kátai Gábor
Kórház

Karcag

19 Képalkotó eljárások

JászNagykunSzolnok

2378

Karcag, Kátai Gábor
Kórház

Karcag

01

JászNagykunSzolnok

2378

Karcag, Kátai Gábor
Kórház

Karcag

CsecsemĘ-,
05 gyermekgyógyászat és
PIC

005

JászNagykunSzolnok

2379

MezĘtúr, Városi Kórház

MezĘtúr

07 Szemészet

007 Szemészet

8

TVK növekmény nélkül

JászNagykunSzolnok

2379

MezĘtúr, Városi Kórház

MezĘtúr

01

Belgyógyászat és
társszakmái

001 Belgyógyászat

4

TVK növekmény nélkül

JászNagykunSzolnok

2379

MezĘtúr, Városi Kórház

MezĘtúr

08

BĘrgyógyászat és nemi
beteg ellátás

008 BĘrgyógyászat

4

TVK növekmény nélkül

JászNagykunSzolnok

2378

Karcag, Kátai Gábor
Kórház

Karcag

01

Belgyógyászat és
társszakmái

030 Diabetológia

JászNagykunSzolnok

2378

Karcag, Kátai Gábor
Kórház

Karcag

06 Fül-, orr-, gégészet

Tolna

2436

Paks Önkormányzat Ri.

Paks

07 Fül-, orr-, gégészet

056 Audiológia

Audiológia

Diagnosztikus beszéd audiometer

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Tolna

2436

Paks Önkormányzat Ri.

Paks

28 Gasztroenterológia

031 Gasztroenterológia

Gasztroenterológia

Gasztroduodenoszkóp

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Vas

2493

Szombathely, Vas Megyei
Szombathely
Markusovszky Kórház

15 Pszichiátria

071 Pszichoterápia

Pszichoterápia

Vas

E966

Dr. Batthyány S. L.
Kórház Kft

Körmend

12 Urológia, andrológia

011 Urológia

Veszprém

2535

Ajka, Magyar Imre
Kórház

Ajka

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Belgyógyászat és
társszakmái

531

Ultrahang
diagnosztika

061 Transzfuziológia

0

CsecsemĘ és
gyermekgyógyászat

Fül-, orr-, gégészet

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Transzfuziológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

CsecsemĘ és
gyermekgyógyászat

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Diabetológia

MAGYAR KÖZLÖNY

JászNagykunSzolnok

TVK növekmény nélkül

5

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
TVK növekmény nélkül

8
17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

14305

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Szolgáltató

Befogadott
szakorvosi óra

14306

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
2572

Csolnoky F. Veszprém
Megyei Kórház

Veszprém

01

Belgyógyászat és
társszakmái

076 Dietetika

Veszprém

2599

Tapolca, Városi Kórház

Tapolca

01

Belgyógyászat és
társszakmái

Veszprém

2599

Tapolca, Városi Kórház

Tapolca

Veszprém

2599

Tapolca, Városi Kórház

Veszprém

2601

FarkasgyepĦ, Megyei
TüdĘgyógyintézet

Veszprém

8918

Dietetika

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

001 Diabetológia

Diabetológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

07 Fül-, orr-, gégészet

056 Audiológia

Audiológia

Tapolca

12 Urológia

011 Urológia

FarkasgyepĦ

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

17191
17192
17193

050 Mikrobiológia

25190
25191
25203
25504
25566
25567
2626C
26279
26285
26297
28932
28933
28934
28935
28940
28944
28945
28946
29301
29950
29960

Veszprém Megyei ÁNTSZ Veszprém

18 Labor

X

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Hitachi EUB 450

TVK növekmény nélkül
TVK növekmény nélkül;

1 244 ezer pont/év
Az egészségügyi miniszter
által külön meghatározott
PCR keret mértékéig.

2006/165. szám

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására
STD mikro.
azonosítás
baktérium gomba
azon
kórokozó tipizálása
vírus antigén
kimutatás
HCV kvalití
meghatároz.
HCV kvalití
meghatároz.
gyorsított
vírusizolálás
vírusellenes AT
legionella AT
meghat.
baktérium AT
meghat.
nukleinsav kimutat
RNS kivonása
PCR detektálása
PCR detektálása
plazmidprofil
analízis
southern blotting
western blotting
agarose-gel

MAICO MI 34 tympa
MAICO MI 52 audio.
Hallás vizsgáló fülke

MAGYAR KÖZLÖNY

Veszprém

Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Telephely

Befogadott
szakorvosi óra

Szolgáltató

2006/165. szám

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
digitális
képanalizátor
DNS kivonása
DNS hasítás
H505

Palotahosp Kft.

Várpalota

01

Belgyógyászat és
társszakmái

010
Diabetológia
3

Diabetológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Veszprém

H505

Palotahosp Kft.

Várpalota

01

Belgyógyászat és
társszakmái

001 Geriátria

Geriátria

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Zala

2723

Dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Ri.

Lenti

14

Reumatológia és
fizioterápia

057 Gyógytorna

Zala

2734

Zalaegerszeg, Zala Megyei
Zalaegerszeg
Kórház-RendelĘintézet

01

Belgyógyászat és
társszakmái

0A9 Geriátria

Zala

2734

Zalaegerszeg, Zala Megyei
Zalaegerszeg
Kórház-RendelĘintézet

16 TüdĘgyógyászat

Zala

2747

Nagykanizsa M. J. V.
Kórháza

01

Budapest

2872

Magyarországi
Református Egyház
Budapest
Bethesda Gyermekkórháza

Budapest

2873

Budapest, BajcsyZsilinszky Kórház

Budapest

2873

Budapest

TVK növekmény nélkül

30
Geriátria

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

TVK növekmény nélkül

0A9 Geriátria

Geriátria

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

CsecsemĘ-,
06 gyermekgyógyászat és
PIC

564 Audiológia

Audiológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Budapest

15 Pszichiátria

071 Pszichoterápia

Pszichoterápia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Budapest, BajcsyZsilinszky Kórház

Budapest

01

030 Endokrinológia

Endokrinológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

2873

Budapest, BajcsyZsilinszky Kórház

Budapest

19 Képalkotó eljárások

065 Izotópdiagnosztika

Izotópdiagnosztika

Budapest

2879

Jahn Ferenc Dél-Pesti
Kórház

Budapest

10

Budapest

2896

Gottsegen György
Országos Kardiológiai
Intézet

Budapest

16 TüdĘgyógyászat

Légzésfunkciós
563 laboratórium
Spirometria

Budapest

2897

OKTPI

Budapest

16 TüdĘgyógyászat

019 TüdĘgyógyászat

Nagykanizsa

Belgyógyászat és
társszakmái

Belgyógyászat és
társszakmái

Ideggyógyászat és stroke
rendelés

019 TüdĘgyógyászat

17191
17192
17193

009 Neurológia és stroke

2 fejes SPECT kamera

MAGYAR KÖZLÖNY

Veszprém

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Transcranialis Doppler Uh (TCD) TVK növekmény nélkül
Légzésfunkciós
Laboratórium
17191
17192
17193

*-os OENO kódok
Dohányzás leszokás
támogatására

Spirométer

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

TVK növekmény nélkül

14307

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Szolgáltató

Befogadott
szakorvosi óra

14308

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
2906

Országos Onkológiai
Intézet

Budapest

15 Pszichiátria

018 Pszichiátria

Budapest

2906

Országos Onkológiai
Intézet

Budapest

28 Gasztroenterológia

031 Gasztroenterológia

Budapest

2915

Semmelweis Egyetem
(Dietetika)

Budapest

01

Budapest

2915

Semmelweis Egyetem

Budapest

02 Kardiológia

Belgyógyászat és
társszakmái

076 Dietetika

02 Kardiológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Gasztroenterológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Dietetika

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Meghosszabbítás

56

Semmelweis Egyetem (I.
Gyerek)

Budapest

CsecsemĘ-,
06 gyermekgyógyászat és
PIC

Budapest

2916

Svábhegyi Állami
Gyermekgyógyintézet

Budapest

19 Képalkotó eljárások

065 Izotóp diagnosztika

Budapest

4090

Budapest, XX. kerület
Erfog KFT

Budapest XX.
kerület

13 Fogászati szakellátás

517

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

14

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

16 TüdĘgyógyászat

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

01

Fogászati röntgen
diagnosztika

TVK növekmény nélkül

SPECT készülék

15
X

TVK növekmény nélkül

Panoráma röntgen

075 Fizioterápia

Vacuther OE-127 vákuumterápiás
készülék; MEDINTHER OE-308
TVK növekmény nélkül
középfrekvenciás elektroterápiás
készülék (43 fĘcs)

019 TüdĘgyógyászat

Piston PDD-301/as tip.
Spirometer Interface, 3 literes
hitelesítĘ pumpa PCS 3000 (23
fĘcs)

001 Belgyógyászat

Multi Dopplex II HM 207 8MHz
TVK növekmény nélkül
fejjel (0732)

TVK növekmény nélkül

2006/165. szám

2915

Belgyógyászat és
társszakmái

X

Pszichiátria

Újszülöttkori
öröklĘdĘ
anyagcserebetegségek szĦrése,
gondozása.
Kiegészítése tandem
tömegspektrométerre
l

Budapest

Reumatológia és
fizioterápia

15
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Budapest

Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Telephely

Befogadott
szakorvosi óra

Szolgáltató
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Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

01

Belgyógyászat és
társszakmái

Endokrinológia,
030 anyagcsere és
diabetológia

Endokrinológia,
anyagcsere és
diabetológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

02 Kardiológia

040 Kardiológia

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

05 Szülészet-nĘgyógyászat

004

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

07 Fül-, orr-, gégészet

006 Fül-, orr-, gégészet

Optomic OP-C 12 mikroszkóp
(36 fĘcs.);
Cheiron Victoria Versa Elektic
Suction Unit Váladékszívó
berendezés (28 fĘcs)

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

08 Szemészet

007 Szemészet

Potec Auto Ref-keratometer PRKTVK növekmény nélkül
5000 (0604)

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

09 BĘr- és nemibeteg-ellátás

008 BĘrgyógyászat

ERBOCRYO Medical and Dental
Equipment kryo készülék (31
TVK növekmény nélkül
fĘcs.)

SzülészetnĘgyógyászat

Karl Kaps Typ KP 3000 D35614
TVK növekmény nélkül
Assair Europastrasse (3611)

TVK növekmény nélkül

MAGYAR KÖZLÖNY

Meditech amb. vérnyomásmérĘ
monitor, ABPM-04 (5 db);
Tensio Day 24 órás
TVK növekmény nélkül
vérnyomásmonitor (0728);
CARDIO AID defibrillátor külsĘ
pacemakerrel (43 fĘcs.)

14309

Telephely
Szakmacsoport

új
szolgáltató
esetén

Szakma

Befogadott nem
szakorvosi óra

Szolgáltató

Befogadott
szakorvosi óra

14310

Int. kód
Megye

Befogadott új eljárás
Befogadott új eszköz
OENO
kód

Megjegyzés

OENO név

X
Olympus fényforrás CL-145;
Olympus Videogastroscop GIF.Q
145. L/I;
Olympus monitor OEV.203;
TVK növekmény nélkül
Dexom állvány;
Olympus Videocenter CV-14;
Olympus Gastro-Fiberoscopr GIF.
TYPE.E. (1 fĘcs.)

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

28 Gasztroenterológia

031 Gasztroenterológia

Budapest

4393

Budapest, II. kerületi
Önkorm. Eü. Szolgálat

Budapest

32 Fogászati szakellátás

517

Fogászati röntgen
diagnosztika

Budapest

6120

Terézvárosi Eü. Szolgálat Budapest

54 Pszichiátriai gondozó

018

Pszichiátriai
gondozó

Budapest

6125

Budapest, XVIII. kerületi
Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat

Budapest

28 Gasztroenterológia

031 Gasztroenterológia

Budapest

7990

Vadaskert Alapítvány a
Gyermekek Lelki
Egészségéért

Budapest

10

Budapest

9099

IMS Nemzetközi
Gyógyászati Szerviz Kft.

Budapest

25 Rehabilitáció

040

Budapest

3581

Országos Vérellátó
Szolgálat

31 Transzfuziológia

061 Transzfuziológia

Budapest

5004

Budapest

10 Neurológia

035 Stroke

Transcranialis Doppler (TCD)

TVK növekmény nélkül

Budapest

5004

Budapest

19 Képalkotó eljárások

065 Izotóp diagnosztika

2 fejes SPECT kamera

TVK növekmény nélkül

Budapest

C024

Budapest, Csepeli
Egészségügyi Szolgálat

Budapest

01

Budapest

C024

Budapest, Csepeli
Egészségügyi Szolgálat

Budapest

Budapest

C024

Budapest, Csepeli
Egészségügyi Szolgálat

Budapest

Belügyminisztérium
Központi Kórház és
Intézményei
Belügyminisztérium
Központi Kórház és
Intézményei

Ideggyógyászat és stroke
rendelés

Belgyógyászat és
társszakmái

VELOPEX EXTRA-X Mk IV.
röntgen röntgenfilm elĘhívó
készülék (55 fĘcs)
X

056 EEG vizsgálat

1207C

Kardiológiai
rehabilitáció

Pszichiátriai
gondozó

Pszichiátriai gondozó heti 48
szakorvosi óra terhére. TVK
növekmény nélkül

Gasztroenterológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

Poliszomnográfiás
vizsgálat (PSG)

EEG készülék

Kardiológiai
rehabilitáció

TVK növekmény nélkül

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
A telephelyenkénti bontás az
OVSZ kompetenciája.
TVK növekmény nélkül

120

030 Diabetológia

Diabetológia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

CsecsemĘ-,
06 gyermekgyógyászat és
PIC

CsecsemĘ- és
G06 Gyermek Fül- OrrGégegyógyászat

CsecsemĘ- és
Gyermek Fül- OrrGégegyógyászat

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül

11 Ortopédia

010 Ortopédia

Ortopédia

Struktúramódosítással
TVK növekmény nélkül
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4393

MAGYAR KÖZLÖNY

Budapest

CT, MR diagnosztika befogadott többletkapacitásai
Megye

Intézet

Szakorvosi 32-es indexĦ
MR-kódok
óra

Megjegyzés

2006/165. szám

3. számú táblázat

CT diagnosztika
Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh.

Budapest

MH Kp. Honvédkórház

MR diagnosztika
GyĘr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Zala
Budapest

NEK Kft. (GyĘr)
DE OEC
Zalaegerszeg, MKh.
MH Kp. Honvédkórház

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Budapest

NEK Kft. (Budapest, MÁV Kh. Ri.)

-

Új gép, TVK növekmény nélkül (FĘv. Önk. TVK kapacitásának
terhére oldja meg.)
Új gép. TVK növekmény nélkül. Saját TVK terhére.

+
+
+

OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül.
OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül.
OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül.
Új gép. TVK növekmény nélkül. Saját TVK terhére.
Új gép. TVK növekmény nélkül. (FĘv. Önk. TVK kapacitásának
terhére oldja meg.)
OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül.

+

MAGYAR KÖZLÖNY

Budapest

4. számú táblázat
Tételes elszámolás alá esĘ egyszer használatos eszközök
és nagyértékĦ mĦtéti eljárások befogadott többletkapacitásai
Megye

Intézet

Csoport

Budapest

Gottsegen György Orsz. Kard. Int Szívtranszplantáció (Gyermek)

Pest

Szent Rókus Kórház

Maxillo-facialis helyreállító protézisek

Megjegyzés

MeglévĘ "maxillo-faciális belsĘ fix. eszk. (acut
felh.)" keretének a terhére, TVK növekmény
nélkül!
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye
a magánszemélyek adóelõleg-nyilatkozatairól 2007. évre
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 46–48. §-ában elõírt nyilatkozatok mintái a következõk:

Nyilatkozat
az adójóváírás érvényesítésérõl a 2007. évben
A nyilatkozatot adó magánszemély
neve: ..............................................................................................................................................................................
lakcíme: .........................................................................................................................................................................
adóazonosító jele: ..........................................................................................................................................................
A bérjövedelem adóelõleg-alapjának megállapításához kérem az adójóváírás figyelembevételét.
Kelt: ....................................................

...............................................................................
Az adózó aláírása
(Kérjük, aláírás elõtt olvassa el a kitöltési útmutatót is!)

Kitöltési útmutató
az adójóváírás érvényesítésére adott nyilatkozathoz a 2007. évben

A Nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a bér kifizetõje) akkor tudja
teljesíteni, ha a kifizetendõ összeg számfejtése elõtt a rendelkezésére áll. A munkáltató/kifizetõ a másolaton igazolja az
elsõ példány átvételét, és azt az elévülésig megõrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez
szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig szintén meg kell õriznie!
A bérjövedelmek felsorolását a személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. § 21. pontja tartalmazza.
Az adójóváírás 2007-ben az adott havi bér(ek) összegének 18 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb
11 340 forint, akkor, ha az adott havi bér(ek) összege nem több 83 333 forintnál és a munkáltató, a kifizetõ által az adóévben a magánszemélynek korábban már juttatott jövedelmek alapján meghatározott adóelõleg-alapok összege – az adott
kifizetést is figyelembe véve – nem haladja meg az 1 millió forintot.
Ha az elõzõ feltételek nem állnak fenn, az adójóváírás havi 9000 forint, azonban ez az adójóváírás sem érvényesíthetõ
az adóelõleg megállapításánál, ha a munkáltató, kifizetõ által az adóévben a magánszemélynek korábban már juttatott
jövedelmek alapján meghatározott adóelõleg-alapok összege – az adott kifizetést is figyelembe véve – meghaladja az
1 millió 500 ezer forintot.
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Nyilatkozat
a családi kedvezmény érvényesítésérõl
a kifizetõtõl/munkáltatótól (a társaságtól személyes közremûködésre tekintettel)* származó bevétel
adóelõlegének megállapításához a 2007. évben
Fontos! A kitöltési útmutató alapján 2 példányban csak az Önre vonatkozó részeket töltse ki!
A) Kérem a családi kedvezmény érvényesítésének mellõzését (jelölje X-szel, ha kéri ®)
B) A 2007. évben a
hónaptól kezdõdõen (e hónapra vonatkozóan is)
érvényesítését kérem.

forint családi kedvezmény

1. Az eltartott(ak) száma (a magzatot is beleértve):
ebbõl a kedvezményezett eltartott
2. a) Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele
b) családi pótlékának összege
és születési ideje vagy természetes azonosítója (születési helye
és ideje, anyja leánykori neve, lakóhelye)
Írja a négyszögbe, ha az eltartott kedvezményezett (K) vagy csak eltartott (N):
.............................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................. ............................................................................
(Jelölje itt X-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja.
3. Orvosi igazolás alapján nyilatkozom, hogy a kedvezményezett eltartottak létszámában 90 napon túli várandósmagzatot vettem figyelembe.
ság alapján
4. Velem együtt élõ házastársam/élettársam* (jelölje X-szel) van:
nincs:
5. Kötelezettséget vállalok e nyilatkozat tartalmával összefüggõ minden változás bejelentésére.
6. A kedvezmény érvényesítését kérõ
7. A kedvezmény érvényesítését kérõ házastársa/közös gyermek(ek) esetén élettársa*
neve: ..................................................................................... ................................................................................
adóazonosító jele: ................................................................ ................................................................................
születési helye és ideje: ........................................................ ................................................................................
lakóhelye: ............................................................................. ................................................................................
anyja leánykori neve: ........................................................... ................................................................................
Dátum: ................................................................................. ................................................................................
......................................................
......................................................
Aláírás
Aláírás
8. A 7. pont alatti házastárs/élettárs munkáltatójának megnevezése és cégszerû aláírása annak igazolására, hogy
a nyilatkozatot tudomásul vette.
......................................................
Aláírás
9. Ha a 7. pont alatt megnevezett házastársnak/élettársnak nincs munkáltatója, akkor õ ezt itt aláírásával igazolja.
......................................................
Aláírás
10. Nyilatkozom, hogy a családi kedvezményt nem érvényesítem.
......................................................
Aláírás(ok)

* Húzza alá a megfelelõ szövegrészt! Olvassa el a kitöltési útmutatót!
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Kitöltési útmutató
a családi kedvezmény érvényesítésérõl az adóelõlegnél 2007-ben
Ön csak abban a hónapban veheti igénybe a kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként járó
4000 forintos családi kedvezményt, amelynek bármely napján az eltartottak száma eléri a három fõt.
Vegye figyelembe, hogy ha az éves összes adóköteles jövedelme több lesz, mint a meghatározott jövedelemkorlát,
a családi kedvezménynek azt a részét lehet majd az adóból levonni, amely meghaladja a jövedelemkorlát feletti összes
jövedelme 20 százalékát. A jövedelemkorlát összege: a) 6 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján
elérte a 3 fõt; b) 6 és fél millió forint, ha az eltartottak száma elérte a 4 fõt; c) 7 millió forint, ha az eltartottak száma elérte
az 5 fõt; d) 7 és fél millió forint, ha az eltartottak száma elérte a 6 fõt; e) 8 millió forint, ha az eltartottak száma meghaladta a 6 fõt.
A Nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a kifizetõ) akkor tudja teljesíteni, ha a kifizetendõ összeg számfejtése elõtt a rendelkezésére áll. A munkáltató/kifizetõ a másolaton igazolja az elsõ
példány átvételét, és azt az elévülésig megõrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez
szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig szintén meg kell õrizni!
Figyelem! Nem kell Nyilatkozatot adnia Önnek, ha a munkáltató (kifizetõ) folyósítja a családi pótlékot, és a családi
kedvezményt teljes egészében Ön kívánja érvényesíteni az adóelõlegnél. Ekkor a munkáltatója (kifizetõ) a törvény rendelkezése alapján a családi kedvezményt köteles figyelembe venni az adóelõlegnél.
Az A–B. ponthoz: Az A. pontot akkor töltse ki, ha a családi pótlékot a munkáltatója folyósítja, de a kedvezményt nem
Ön, hanem más jogosult [házastárs, közös gyermek(ek) esetén a közös háztartásban élõ élettárs] érvényesíti. Célszerû kitöltenie az A. pontot, ha az összes adóévben várható adóköteles jövedelme miatt az év végén családi kedvezményt nem
érvényesíthet. A B. pontot akkor töltse ki, ha a családi pótlékot nem a munkáltató (kifizetõ) folyósítja, és a kedvezményt
Ön kívánja – akár részben is – érvényesíteni. Ha a jogosultak az adóelõlegnél a családi kedvezményt közösen (megosztva) kívánják érvényesíteni, mindkét jogosultnak közösen kell adnia a saját munkáltató (kifizetõ) számára Nyilatkozatot.
Fontos! A családi kedvezményt év végén az adóbevallásban az adóelõlegnél történõ megosztástól függetlenül lehet
megosztani, vagyis akkor újra eldönthetik, melyikük veszi azt figyelembe, illetõleg hogyan osztják meg azt egymás
között. (Minderre az élettársak csak a közös háztartásban nevelt közös gyermekre tekintettel jogosultak.) Akkor is töltse
ki a B. pontot, ha az adóévben várható összes adóköteles jövedelme alapján a családi kedvezményt csak részben érvényesíti.
Az 1. ponthoz: Eltartott: az a)–d) pont alattiak és a családi pótlékra már nem jogosult tanuló is mindaddig, ameddig
õt is figyelembe veszik testvérei családi pótléka összegének megállapításánál.
Kedvezményezett eltartott:
a) akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak,
b) aki a családi pótlékot saját jogán kapja,
c) a rokkantsági járadékban részesülõ személy,
d) a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttéig).
A 2. ponthoz: Itt minden, az 1. pontban figyelembe vett eltartottat fel kell tüntetni, a születendõ gyermek kivételével. a) Ha
az eltartottnak van adóazonosító jele, akkor elegendõ annak és a születési idejének beírása, ha nincs, akkor a többi adatot is be
kell írni. b) A családi pótlék összegének beírása nem kötelezõ, de ajánlott annak érdekében, hogy tévedés nélkül legyen megállapítható az eltartottak, illetõleg a kedvezményezett eltartottak száma és a családi kedvezmény összege.
A 3. ponthoz: A szövegközi négyszögbe a kedvezmény érvényesítését kérõ születendõ gyermeke(i)nek számát írhatja
be. A magzat a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élveszületés napját
megelõzõ hónappal bezárólag vehetõ figyelembe. Halvaszületés esetén a szülés hónapját is figyelembe kell venni. Az orvosi igazolást nem kell csatolni, azt az adóhatóság ellenõrzéskor kérheti, ezért az igazolást meg kell õrizni.
A 4. ponthoz: Az élettársat csak akkor jelölje, ha a kedvezményezett eltartott közös gyermek.
Az 5. ponthoz: Az elõnyomtatott kötelezettség vállalása alapján közölni kell minden változást a megadott adatokban.
Ezt új Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell megtenni akkor, ha az eltartottak, illetõleg a kedvezményezett eltartottak száma, illetõleg a kedvezmény érvényesítõjének állapota megváltozik, továbbá akkor is, ha megváltozik a házastársa
(élettársa) munkáltatója stb.
A 6–7. ponthoz: A törvény elõírja a felsorolt adatok közlését, ezért azok hiánya esetén a Nyilatkozat érvénytelen.
A 8. ponthoz: Ha a kedvezmény érvényesítését kérõnek van munkáltatója, a Nyilatkozatot vele is alá kell íratnia a számára adott Nyilatkozat átadásával egyidejûleg. Az utóbbi munkáltató ennek alapján tekinthet el a kedvezmény érvényesítésétõl, ha arra volna kötelezett.
A 9. ponthoz: A házastársnak/élettársnak akkor kell e pont szerinti nyilatkozatot aláírnia, ha nincs munkáltatója.
A 10. ponthoz: minden, adóköteles jövedelemmel rendelkezõ, a jogosulttal közös háztartásban élõ családtagnak is alá
kell írnia ezt a Nyilatkozatot akkor, ha a kedvezmény érvényesítését kérõ olyan eltartott után kívánja a családi kedvezményt figyelembe venni, aki a családi pótlékot saját jogán kapja vagy rokkantsági járadékban részesül.
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Nyilatkozat
a kifizetõtõl/munkáltatótól (a társaságtól személyes közremûködésre tekintettel)* származó bevétel
adóelõlegének megállapításához a 2007. évben
Fontos! A kitöltési útmutató alapján 2 példányban csak az Önre vonatkozó részeket töltse ki! Nem kell a nyilatkozatot
kitöltenie akkor, ha a bevételére az ekho alkalmazását kéri.
A nyilatkozatot adó magánszemély:
neve: ..............................................................................................................................................................................
lakcíme: .........................................................................................................................................................................
adóazonosító jele: .................................................................... adószáma: .................................................................
1. A számomra kifizetésre kerülõ összegbõl az adóelõleg alapjának megállapításához a következõ nyilatkozatot teszem:
a) Az önálló tevékenység munkadíjából ................................................. Ft felmerült költség (de legfeljebb a munkadíj 50%-ának) levonását kérem.
b) Az önálló tevékenységem költségeinek megtérítése címén járó összegbõl ................................... Ft felmerült
költség levonását kérem.
c) A nem önálló tevékenység költségeinek megtérítése címén járó összegbõl ...................................... Ft felmerült
költség levonását kérem.
d) Nemzetközi árufuvarozási, személyszállítási külszolgálattal/külföldi kiküldetéssel* kapcsolatos utazási költségeimnek megtérítése címén járó összegbõl ..................................... Ft felmerült költség levonását kérem.
2. Kérem a göngyölítéses módszerrel történõ adóelõleg-levonást.**
3. Kérem az általános szabály szerinti adóelõleg-levonást.**
4. Kérem az elõírtnál magasabb összegû adóelõleg levonását.**
5. Az adóévben várható adóterhet nem viselõ járandóságom: ............Ft
6. Kérem a társaságot, hogy a személyes közremûködésem címén járó bevételbõl az adóelõleget a munkáltatóra
vonatkozó szabályok szerint állapítsa meg.**
7. Mûvészeti tevékenységbõl származó jövedelmem után a személyi jövedelemadót egyénileg fizetem.**
8. Kérem a különadó elõleg levonását.**

Kelt: ....................................................

......................................................................
Az adózó aláírása
(Kérjük, aláírás elõtt olvassa el a kitöltési útmutatót!)

* Húzza alá a megfelelõ szövegrészt!
** Jelölje X-szel, ha kéri!
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Kitöltési útmutató
az adóelõleg-levonásra vonatkozó nyilatkozathoz 2007-ben
A Nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a kifizetõ) akkor tudja teljesíteni, ha a kifizetendõ összeg számfejtése elõtt a rendelkezésére áll! A munkáltató/kifizetõ a másolaton igazolja az elsõ
példány átvételét, és azt az elévülésig megõrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez
szükséges bizonylatokkal együtt szintén az elévülésig meg kell õriznie!
Az 1. a)–d) pontok bármelyikének kitöltése azzal jár, hogy Önnek év végén önadózóként adóbevallást kell beadnia!
Az 1. a) és b) ponthoz: Ha Ön az önálló tevékenységébõl származó bevételébõl (munkadíj, költségtérítés) az adóelõleg alapjának megállapításához költséglevonást kér a nyilatkozatában, egyetlen más önálló tevékenységébõl származó
bevételével szemben sem alkalmazhatja a 10 százalék költséghányad levonásával történõ jövedelem-megállapítást.
Ha költség levonását nem kéri (nem tölti ki a nyilatkozatot), akkor a kifizetõnek a munkadíj 90 százalékát kell adóelõleg-alapnak tekintenie, a költségtérítés esetében pedig a törvény által elismert, igazolás nélkül elszámolható költséget,
ilyen elismert költség hiányában pedig 10 százalék költséghányadot kell a bevételbõl levonnia. Ha az adóelõleg alapjának megállapításához Ön nem kéri költség levonását, és ezért a kifizetõ az elõzõek szerint jár el, nincs akadálya, hogy
utóbb az adóbevallásában a 10 százalék költséghányad levonása helyett az igazoltan felmerült költségek figyelembevételével állapítsa meg bármely önálló tevékenységbõl származó jövedelmét.
Az 1. c) ponthoz: A nem önálló tevékenység díja (munkabér, választott tisztségviselõ tiszteletdíja, személyesen közremûködõ tag munkadíja stb.) teljes egészében adóelõleg-alap, ezért költségnyilatkozatot csak akkor lehet adni, ha a kifizetõ (a munkáltató) költségtérítést (is) fizet. Ha Ön nem kér költséglevonást az ilyen költségtérítésbõl, akkor a törvény
által igazolás nélkül elismert költség összegét meghaladó részt, ilyen elismert költség hiányában a költségtérítést teljes
egészében adóelõleg-alapként kell figyelembe venni. Ilyen esetben azonban annak sincs akadálya, hogy utóbb, adóbevallás beadásával az igazoltan felmerült költségek figyelembevételével állapítsa meg a kapott költségtérítésbõl a jövedelmet. A nem önálló tevékenységbõl származó költségtérítéssel szemben alkalmazott tételes költségelszámolás nem
zárja ki az önálló tevékenységbõl származó bevételnél a 10 százalékos költséghányad alkalmazását, ha annak egyéb feltételei fennállnak.
Az 1. d) ponthoz: Csak akkor töltheti ki, ha Ön munkaviszonyban külszolgálaton lévõ, vagy kifizetõ által elrendelt
külföldi kiküldetésben lévõ, nemzetközi árufuvarozásban és személyszállításban közremûködõ gépkocsivezetõként,
árukísérõként kap a gépjármû külföldi üzemeltetéséhez költségtérítést. Nyilatkozat hiányában a kifizetõ (a munkáltató) a
költségtérítés teljes összegét adóelõleg-alapnak tekinti, ami azonban nem zárja ki az év végén a költségek igazolt elszámolásának lehetõségét az adóbevallásban.
Figyelem! Ha a nyilatkozatában az 1. a)–d) pont szerint levonni kért költséget utóbb nem tudja igazolni, és a nem igazolt rész több, mint a levont összeg 5 százaléka, a nem igazolt rész 12 százalékát külön adóként kell bevallania és megfizetnie.
A 2–3. ponthoz: Ön a 2. pont kitöltésével kérheti az adóév elejétõl számított göngyölítéses adóelõleg-fizetést. Ekkor a
kifizetõ az adóév elejétõl összesíti a tõle származó, a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételek alapján
meghatározott adóelõleg-alapokat. Az adott kifizetés adóelõlegét az adóelõleg-alapok így meghatározott összegére az
adótábla szerint számított adóból az adóévben korábban már megállapított adóelõlegek levonásával határozza meg. Az
adóelõleg megállapításához az 5. pontban feltüntetett adóterhet nem viselõ járandóságot is figyelembe kell venni.
Ha a 2. pont szerinti nyilatkozatot ad, vegye figyelembe, hogy utóbb, amikor az év elejétõl számított összes összevonandó jövedelme (az adóterhet nem viselõ járandóságot is beleértve) meghaladja az 1 millió 700 ezer forintot, minden
alkalommal az általános szabály szerinti (azaz 36%-os kulccsal történõ) adóelõleg-levonást kell kérnie. Ha az utóbbi
nyilatkozat elmulasztása az adóév végén befizetési különbözetet eredményez, annak összege után 12% különadót is kell
fizetnie.
A 4. ponthoz: A törvény által meghatározott adóelõlegnél nagyobb összeg levonását is lehet kérni, azonban a levonás
a bevételt nem haladhatja meg, és aránya a bevételhez nem lehet nagyobb, mint a legmagasabb adókulcs százalékos mértéke (36%).
Az 5. ponthoz: Az adóterhet nem viselõ járandóságok felsorolását a személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. §
72. pontja tartalmazza.
A 6. ponthoz: Ha kéri, a társaságnak az adóelõleget nem a legmagasabb adókulccsal kell levonnia, hanem a munkáltatókra vonatkozó szabályok (pl. az adókedvezmények) figyelembevételével állapíthatja meg az adóelõleget.
A 7. ponthoz: Ha Ön a mûvészeti tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja, adószámmal rendelkezik, és
az Ön által kiállított számla, számlák alapján megszerzett, e tevékenységbõl származó bevétele(i) után az adóelõleg-fizetési kötelezettséget a magánszemély adóelõleg fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint egyénileg teljesíti, akkor az
Ön nyilatkozata alapján a kifizetõ adóelõleget nem állapít meg.
A 8. ponthoz: Ön a 8. pont kitöltésével kérheti, hogy a munkáltató/kifizetõ a 4 százalékos mértékû különadó elõleget
vonja le. Különadó fizetésére Ön az összevont adóalapba tartozó jövedelem azon része után köteles, amely meghaladja
a költségvetésrõl szóló törvényben 2007-re meghatározott éves járulékfizetés felsõ határát, a 6 748 850 forintot.
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Amennyiben így nem nyilatkozik és a jövedelme év közben meghaladja a járulékfizetési felsõ határt, Önnek kell a különadó elõlegét negyedévente, az adott negyedévet követõ hónap 12-éig megállapítania és megfizetnie. Ettõl eltérõen
a munkáltató/kifizetõ az Ön nyilatkozata nélkül is köteles a különadó elõlegét levonni akkor, ha olyan rendszeres bevételt juttat, amely alapján a jövedelem várhatóan meghaladja, illetve ha az adott kifizetéssel az év elejétõl juttatott jövedelem összege meghaladja a járulékfizetési felsõ határt.

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 161. számának 2. kötetében kihirdetett 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában a módosított
Szmr. 1/B. §-ának (2) bekezdésében hivatkozott Korm. rendelet száma helyesen: ,,331/2006. (XII. 23.) Korm. r.”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2007. évi elõfizetési díj fél évre

7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás

2006/165. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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MAGYAR KÖZLÖNY

2006/165. szám

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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