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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

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 Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zött a
Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a köz úti és a vas -
úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló, Bu ka rest ben, 2004. 
áp ri lis hó 27. nap ján alá írt Egyez mény vég re haj tá sá ról
 szóló, Bu ka rest ben, 2006. de cem ber 21-én alá írt Meg ál la -
po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les szö ve ge a kö vet ke zõ:

„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 Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a köz úti és a
vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló, Bu ka rest ben,
2004. áp ri lis hó nap 27. nap ján alá írt Egyez mény (a továb -
biak ban: Egyez mény) 3. Cik ké nek (4) be kez dé se alap ján a 
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya
(a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek):

– az Egyez mény vég re haj tá sá nak elõ se gí té se cél já ból,
– az zal a cél ki tû zés sel, hogy együtt mû kö dé sük ré vén a

kö zös ál lam ha tá ron a ha tár for ga lom el len õr zé sét a biz ton -
ság kö ve tel mé nyé nek figye lembe véte lével gyor sít sák és
meg könnyít sék,

– figye lembe véve az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2003. no vem ber 27-én el fo ga dott kö vet kez te té sét az Eu ró -
pai Unió egyes tag ál la ma i nak kö zös szá raz föl di ha tá ra in a
sze mé lyek el len õr zé sé re vo nat ko zó két ol da lú együtt mû -
kö dé si meg ál la po dá sok el fo ga dá sá ról a bõ ví tést köve tõen, 
va la mint az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 562/2006/EK
ren de le té vel ki adott, a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó 
sza bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek (a továb biak ban: Schen -
ge ni Ha tár el len õr zé si Kó dex) ren del ke zé se it a kö zös el -
len õr zé sek re vo nat ko zó an,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

(1) A fen ti ek ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod -
nak ab ban, hogy a ma gyar–ro mán köz úti ha tár át ke lõ he lye -
ken át lé põ sze mé lye ket, va la mint a bir to kuk ban lévõ tár -
gya kat és a szál lí tó esz kö zö ket kö zö sen, egy sze ri meg ál lí -
tás sal el len õr zik. A kö zös, egy meg ál lí tás sal tör té nõ el len -
õr zés so rán mind két Fél nek a Schen ge ni Ha tár el len õr zé si
Kó dex 7. cik ké ben fog lal tak sze rint, sa ját ha tás kör ben kell 
az el len õr zést el vé gez nie.

(2) E Meg ál la po dás al kal ma zá sa kö ré ben az Egyez -
mény ben meg ha tá ro zott fo gal ma kat kell ér te ni.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai a ha tár át ke lõ -
he lyek azon fej lesz té sé rõl, ame lyek a má sik Szer zõ dõ
 Felet is érin tik, il let ve az ide ig le nes for ga lom kor lá to zás -
ról, át irá nyí tás ról és a szol gá la ti he lye ket érin tõ mun ká la -
tok ról, azok meg kez dé se elõtt kel lõ idõ ben, köl csö nö sen
tá jé koz tat ják egy mást.

(4) Azo kat a ha tár át ke lõ he lye ket, ahol ve szé lyes áruk a
kö zös ál lam ha tá ron át szál lít ha tók, a Szer zõ dõ Fe lek írás -
ban ha tá roz zák meg és azt bel sõ jo guk sze rint köz zét eszik.

(5) E Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán a szol gá la ti sze -
mé lyek kö zött a kap cso lat tar tás nyelv e a ma gyar és a
 román nyelv. A szol gá la ti sze mé lyek a kap cso lat tar tás
 során más nyelv hasz ná la tá ban is meg ál la pod hat nak.

2. Cikk

(1) A ha tár for ga lom-el len õr zés a vas úti for ga lom ban
álló hely zet ben, a vas úti sze rel vény nek a ha tár ál lo má son
való tar tóz ko dá sa ide je alatt tör té nik.

(2) A vas úti ha tár át ke lõ he lye ken a ha tár for ga lom el len -
õr zé sét a Szer zõ dõ Fe lek szol gá la ti sze mé lyei a sa ját ál la -
muk te rü le tén, kü lön-kü lön vég zik.

(3) A vas úti sze mély for ga lom el len õr zé sé nek, il let ve a
vas úti for ga lom gyor sí tá sa ér de ké ben, to váb bá a várako -
zási idõ csök ken té se cél já ból a Szer zõ dõ Fe lek meg ál la -
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pod hat nak a vas úti sze mély for ga lom kö zös, me net köz be -
ni el len õr zé sé rõl, an nak rész le tes sza bá lya i ról és feltéte -
leirõl, el sõ sor ban a Bé kés csa ba–Lö kös há za–Kür tös(Cur -
tici)–Arad, to váb bá a Püs pök la dány–Bi har ke resz tes–
 Biharpüspöki(Epis co pia Bi ho ru lui)–Nagy vá rad(Ora dea)
vasút állomások kö zöt ti vo nal sza ka szo kon.

3. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ha tár for ga lom-el len õr zõ ha tó sá -
gai meg ál la po dás ban ha tá roz zák meg a ha tár át ke lõ he lyek
mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(2) A ha tár át ke lõ he lyek mû kö dé sé nek rend jé re vo nat -
ko zó meg ál la po dás nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a jár mû vek fo ga dá sá nak rend jét;
b) az el len õr zés he lyét és rend jét;
c) az el len õr zés hez szük sé ges egyéb fel té te le ket (pl. a

vas úti jár mû vek áram ta la ní tá sa);
d) a sze mé lyek nek és a ja vak nak a kö zös ál lam ha tá ron

való vissza irá nyí tá sa mód ját;
e) a ve szé lyes áruk és az élõ ál lat szál lít má nyok el len -

õr zé sé nek he lyét;
f) a ha tár át ke lõ he lye ken tör tént sú lyos bal ese tek vagy

más rend kí vü li ese mé nyek ese té ben szük sé ges in téz ke dé -
sek rend jét;

g) a ha tár át ke lõ hely te rü le tén a tá jé koz ta tó fel ira tok el -
he lye zé sé nek mód ját;

h) a ha tár át ke lõ hely rend jé ben meg ál la pí tott elõ írások
meg sér té sé nek meg elõ zé sé re és meg szün te té sé re vonat -
kozó sza bá lyo kat;

i) a ki je lölt szol gá la ti par ko ló kat.

II. Fejezet

KÖZÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEK A KÖZÖS
HATÁRON

4. Cikk

Kiszombor–Nagycsanád(Cenad)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély for ga lom ra, va la mint a nem zet kö zi áru for ga lom ra
7,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig.

(2) A Ki szom bor–Nagy csa nád(Ce nad) köz úti ha tár át -
ke lõ he lyen a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té rõl ki lé põ
és Ro má nia ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se – be le ért ve a nem zet kö zi árufor -
galomban részt vevõ sze mé lyek el len õr zé sét is – Ro má nia
ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból
 Románia ál lam te rü le tén ma gyar ha tár for ga lom-el len õr zõ
szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A Ro má nia ál lam te rü le té rõl ki lé põ és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se – be le ért ve a nem zet kö zi áru for ga -
lom ban részt vevõ sze mé lyek el len õr zé sét is – a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a
cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár -
for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(4) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
00.00–24.00 órá ig tart.

(5) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let Ro má nia ál lam te rü le tén lévõ ha tár for ga lom-el len -
õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(6) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén lévõ ha tár for -
ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(7) A Szer zõ dõ Fe lek a szük sé ges sze mé lyi, mû sza ki
és inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem té se ese tén enge -
délyezik a ha tár át ke lõ he lyen a nem zet kö zi áru for gal mat
12,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig, amely nek bevezeté -
sérõl dip lo má ci ai úton ál la pod nak meg.

5. Cikk

Nagylak–Nagylak(Nãdlac)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) A Nagy lak–Nagy lak(Nãd lac) köz úti ha tár át ke lõ he -
lyen a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té rõl ki lé põ és Ro -
má nia ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély for ga -
lom el len õr zé se Ro má nia ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör -
té nik. Eb bõl a cél ból Ro má nia ál lam te rü le tén ma gyar ha -
tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A Ro má nia ál lam te rü le té rõl ki lé põ és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se a Ma gyar Köz tá ra ság ál lam te rü le tén
kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa -
ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá -
la ti hely lé te sül.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár át ke lõ he -
lyen a nem zet kö zi áru for ga lom ban részt vevõ sze mé lyek
el len õr zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös
he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság
 államterületén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti
hely lé te sül.
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(5) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(6) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let Ro má nia ál lam te rü le tén lévõ ha tár for ga lom-el len -
õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(7) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén lévõ ha tár for -
ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra és az azok hoz tar to zó

ke ze lõ fül kék re a ki- és be lé põ ter mi ná lon egy aránt;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

6. Cikk

Battonya–Tornya(Turnu)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély for ga lom ra, va la mint a nem zet kö zi áru for ga lom ra
7,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig.

(2) A Bat to nya–Tor nya(Tur nu) köz úti határátkelõ -
helyen a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té rõl ki lé põ és
Ro má nia ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély for -
ga lom el len õr zé se – be le ért ve a nem zet kö zi áru for ga lom -
ban részt vevõ sze mé lyek el len õr zé sét is – Ro má nia ál lam -
te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból Ro má nia
ál lam te rü le tén ma gyar ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti
hely lé te sül.

(3) A Ro má nia ál lam te rü le té rõl ki lé põ és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se – be le ért ve a nem zet kö zi áru for ga -
lom ban részt vevõ sze mé lyek el len õr zé sét is – a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a
cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár -
for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(4) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(5) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let Ro má nia ál lam te rü le tén lévõ ha tár for ga lom-el len -
õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(6) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén lévõ ha tár for -
ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;

b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

7. Cikk

Gyula–Gyulavarsánd(Vãrºand)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) A Gyu la–Gyu la var sánd (Vãrºand) köz úti ha tár át ke -
lõ he lyen a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té rõl ki lé põ és
Ro má nia ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély for -
ga lom el len õr zé se Ro má nia ál lam te rü le tén kö zös he lyen
tör té nik. Eb bõl a cél ból Ro má nia ál lam te rü le tén ma gyar
ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A Ro má nia ál lam te rü le té rõl ki lé põ és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le -
tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár -
sa ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol -
gá la ti hely lé te sül.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár át ke lõ he -
lyen a nem zet kö zi áru for ga lom ban részt vevõ sze mé lyek
el len õr zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös
he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság
 államterületén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti
hely lé te sül.

(5) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(6) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let Ro má nia ál lam te rü le tén lévõ ha tár for ga lom-el len -
õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(7) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén lévõ ha tár for -
ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra és az azok hoz tar to zó

ke ze lõ fül kék re a ki- és be lé põ ter mi ná lon egy aránt;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

8. Cikk

Méhkerék–Nagyszalonta(Salonta)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély for ga lom ra, va la mint a nem zet kö zi áru for ga lom ra
7,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig.
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(2) A Méh ke rék–Nagy sza lon ta(Sa lon ta) köz úti ha tár át -
ke lõ he lyen a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té rõl ki lé põ
és Ro má nia ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se – be le ért ve a nem zet kö zi áru for ga -
lom ban részt vevõ sze mé lyek el len õr zé sét is – Ro má nia
 államterületén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból
 Románia ál lam te rü le tén ma gyar ha tár for ga lom-el len õr zõ
szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A Ro má nia ál lam te rü le té rõl ki lé põ és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se – be le ért ve a nem zet kö zi áru for ga -
lom ban részt vevõ sze mé lyek el len õr zé sét is – a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a
cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár -
for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(4) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(5) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let Ro má nia ál lam te rü le tén lévõ ha tár for ga lom-el len -
õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(6) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén lévõ ha tár for -
ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

9. Cikk

Ártánd–Bors(Borº)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) Az Ár tánd–Bors(Borº) köz úti ha tár át ke lõ he lyen a
Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té rõl ki lé põ és Ro má nia
ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély for ga lom
 ellenõrzése Ro má nia ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. 
Eb bõl a cél ból Ro má nia ál lam te rü le tén ma gyar ha tár for ga -
lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A Ro má nia ál lam te rü le té rõl ki lé põ és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le -
tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár -
sa ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol -
gá la ti hely lé te sül.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár át ke lõ he -
lyen a nem zet kö zi áru for ga lom ban részt vevõ sze mé lyek
el len õr zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös

he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság ál -
lam te rü le tén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti
hely lé te sül.

(5) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(6) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let Ro má nia ál lam te rü le tén lévõ ha tár for ga lom-el len -
õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(7) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén lévõ ha tár for -
ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra és az azok hoz tar to zó

ke ze lõ fül kék re a ki- és be lé põ ter mi ná lon egy aránt;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

10. Cikk

Nyírábrány–Érmihályfalva(Valea lui Mihai)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély for ga lom ra.

(2) A Nyír áb rány–Ér mi hály fal va(Va lea lui Mi hai) köz -
úti ha tár át ke lõ he lyen a nem zet kö zi sze mély for ga lom el -
len õr zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös he -
lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam -
te rü le tén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely
lé te sül.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek a szük sé ges sze mé lyi, mû sza ki és
inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem té se ese tén en ge dé -
lye zik a ha tár át ke lõ he lyen a nem zet kö zi áru for gal mat
3,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig, amely nek be ve ze té sé rõl
dip lo má ci ai úton ál la pod nak meg.

(4) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(5) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
 terület a ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

11. Cikk

Vállaj–Csanálos(Urziceni)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély for ga lom ra.
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(2) A Vál laj–Csa ná los(Ur zi ce ni) köz úti ha tár át ke lõ he -
lyen a nem zet kö zi sze mély for ga lom el len õr zé se a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a
cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár -
for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek a szük sé ges sze mé lyi, mû sza ki és
inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem té se ese tén en ge dé -
lye zik a ha tár át ke lõ he lyen a nem zet kö zi áru for gal mat
3,5 ton na össz tö meg súly ha tá rig, amely nek be ve ze té sé rõl
dip lo má ci ai úton ál la pod nak meg.

(4) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(5) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter -
jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

12. Cikk

Csengersima–Pete(Petea)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) A Csen ger si ma–Pete(Pe tea) köz úti határátkelõ -
helyen a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té rõl ki lé põ és
Ro má nia ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély for -
ga lom el len õr zé se Ro má nia ál lam te rü le tén kö zös he lyen
tör té nik. Eb bõl a cél ból Ro má nia ál lam te rü le tén ma gyar
ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A Ro má nia ál lam te rü le té rõl ki lé põ és a Ma gyar
Köz tár sa ság ál lam te rü le té re be lé põ nem zet kö zi sze mély -
for ga lom el len õr zé se a Ma gyar Köz tá ra ság ál lam te rü le tén
kö zös he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa -
ság ál lam te rü le tén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá -
la ti hely lé te sül.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár át ke lõ he -
lyen a nem zet kö zi áru for ga lom ban részt vevõ sze mé lyek
el len õr zé se a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös
he lyen tör té nik. Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság
 államterületén ro mán ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti
hely lé te sül.

(5) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta 00.00
órá tól 24.00 órá ig tart.

(6) A ma gyar szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let Ro má nia ál lam te rü le tén lévõ ha tár for ga lom-el len -
õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(7) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén lévõ ha tár for -
ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) az el len õr zõ for gal mi sá vok ra és az azok hoz tar to zó

ke ze lõ fül kék re a ki- és be lé põ ter mi ná lon egy aránt;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

13. Cikk

Létavértes–Székelyhíd(Sãcuieni)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély for ga lom ra az au tó busz-for ga lom ki vé te lé vel,
 valamint a nem zet kö zi áru for ga lom ra 7,5 ton na össz tö meg 
súly ha tá rig.

(2) A Lé ta vér tes–Szé kely híd(Sã cu i e ni) köz úti ha tár át -
ke lõ he lyen a nem zet kö zi sze mély for ga lom el len õr zé se a
Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén kö zös he lyen tör té nik. 
Eb bõl a cél ból a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén
 román ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely lé te sül.

(3) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta, he lyi
idõ sze rint 06.00 órá tól 22.00 órá ig tart.

(4) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si
 terület a ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

a) a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re, kö zös he lyi sé gek re;
b) az ál lam ha tár tól a szol gá la ti he lyig ve ze tõ köz út ra;
c) irá nyon ként egy-egy el len õr zõ for gal mi sáv ra, a

 kezelõfülkére;
d) a szol gá la ti par ko ló ra.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek a szük sé ges inf ra struk tu rá lis fel té te -
lek meg te rem té sét köve tõen en ge dé lye zik az au tó busz-for -
gal mat, és er rõl dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy mást.

14. Cikk

E Meg ál la po dás 4–13. és 20. Cik kei te kin te té ben a
Szom széd Ál lam szol gá la ti sze mé lyei szá má ra a Te rü le ti
Ál lam ban szük sé ges szol gá la ti he lyi sé ge ket a Te rü le ti
 Állam biz to sít ja, ame lyek hasz ná la tá ról, üze mel te té si fel -
té te le i rõl a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei az üze mel te tõ -
vel ma gán jo gi szer zõ dés ben ál la pod nak meg.

III. Fejezet

VASÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEK

15. Cikk

Lökösháza–Kürtös(Curtici)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.
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(2) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
00.00–24.00 órá ig tart.

16. Cikk

Kötegyán–Nagyszalonta(Salonta)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
00.00–24.00 órá ig tart.

17. Cikk

Biharkeresztes–Biharpüspöki(Episcopia Bihorului)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
00.00–24.00 órá ig tart.

18. Cikk

Nyírábrány–Érmihályfalva(Valea lui Mihai)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
00.00–24.00 órá ig tart.

19. Cikk

Tiborszállás/Ágerdõmajor–Nagykároly(Carei)

(1) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la ta ki ter jed a nem zet kö zi
sze mély- és áru for ga lom ra.

(2) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide je na pon ta
00.00–24.00 órá ig tart.

IV. Fejezet

KÖZÖS KAPCSOLATTARTÁSI SZOLGÁLATI HELY

20. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a ren dé sze ti szer vek nem zet kö zi
együtt mû kö dé se és az in for má ció cse re fej lesz té se cél já ból 
Ár tánd–Bors ha tár át ke lõ he lyen, a Ma gyar Köz tár sa ság
 államterületén, kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyet
mû köd tet nek, na pon ta 00.00 órá tól 24.00 órá ig.

(2) A ro mán szol gá la ti sze mé lyek ré szé re a mû kö dé si
te rü let a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyen ki ter jed:

– a köz út ra a kö zös ál lam ha tár tól a határforgalom-
 ellenõrzõ szol gá la ti hely re szol gá lat ba já rás cél já ból,

– a ha tár át ke lõ he lyen ki je lölt szol gá la ti he lyi ség re,
 valamint az eh hez tar to zó szo ci á lis he lyi sé gek re,

– a ki je lölt szol gá la ti par ko ló ra.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a kö zös kapcsolattar -
tási szol gá la ti hely mû köd te té sé hez szük sé ges szol gá la ti
sze mé lyi fel té te le ket. A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti
he lyen szol gá lat ra ki je lölt tiszt vi se lõk nek jól kell ismer -
niük – írás ban és szó ban – a szom szé dos or szág hi va ta los
 nyelvét.

21. Cikk

A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyen a ma gyar
Szer zõ dõ Fél biz to sít ja a szol gá la ti he lyi sé get, le he tõ vé
 teszi to váb bá a ro mán Szer zõ dõ Fél ré szé re az ál ta la te le pí -
tett táv köz lé si és adat ke ze lõ be ren de zé sek üze mel te té sét
és a szük sé ges csat la ko zá sok lét re ho zá sát a ro mán Szer -
zõdõ Fél meg fe le lõ há ló za tá hoz, fi gye lem mel az Egyez -
mény 27. Cik ké ben fog lal tak ra.

22. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a ha tár for ga lom-el len õr zõ szer -
vek és a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti in for má ció cse re és
együtt mû kö dés meg könnyí té se ér de ké ben to váb bi kö zös
kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyet lé te sít het nek. Er rõl, va la -
mint a már mû kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely
fel ada ta i nak és az együtt mû kö dõ szer vek kö ré nek bõ ví té -
sé rõl e Meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben dip lo má ci ai
jegy zék vál tás út ján ál la pod nak meg.

(2) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyen szol gá la -
tot tel je sí tõ tiszt vi se lõk a te vé keny sé gü ket e Meg ál la po -
dás ban fog lal tak és a ha tá lyos bel sõ jog sza bá lya ik alap ján
vég zik. A tiszt vi se lõk ré szé re uta sí tást ki zá ró lag szol gá la ti 
elöl já ró juk ad hat.

(3) A kö zös kap cso lat tar tó szol gá la ti hely szer ve ze ti fel -
épí té sét és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it a Szer zõ dõ
Fe lek ille té kes ha tó sá gai ál tal jó vá ha gyott Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat tar tal maz za.

23. Cikk

(1) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyen a Szer -
zõdõ Fe lek szol gá la ti sze mé lyei a ha tá lyos bel sõ jog sza bá -
lya ik kal össz hang ban együtt mû köd nek:

a) a ha tár for ga lom el len õr zé sét érin tõ in for má ci ók ki -
cse ré lé sé ben, azok elem zé sé ben, a ha tár for ga lom egy sze -
rû sí té sé ben, gyor sí tá sá ban és össze han go lá sá ban;
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b) köz vet len in for má ció cse rét foly tat nak a ha tá ra i kat
át lé põ bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se, fel de rí té se és meg -
aka dá lyo zá sa ér de ké ben;

c) az il le gá lis mig rá ció és az azt kí sé rõ jog el le nes cse -
lek mé nyek el le ni fel lé pés össze han go lá sá ban;

d) meg ke re sés re se gít sé get nyúj ta nak a Szer zõ dõ Fe lek 
kö zött lét re jött ha tá lyos vissza fo ga dá si egyez mény vég re -
haj tá sa so rán fel me rült prob lé mák meg ol dá sá hoz.

(2) Az (1) be kez dés ben, va la mint a 22. Cikk (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott együtt mû kö dés meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben a szol gá la ti sze mé lyek fel adat- és ha tás kö rük kel
össz hang ban fo lya ma tos és köz vet len in for má ció cse rét
foly tat nak, kü lö nö sen:

– a ha tár át lé pés hez kap cso ló dó vagy a ha tár kö ze lé ben
el kö ve tett bûn cse lek mé nyek és egyéb jog el le nes cse lek -
mé nyek fel de rí té sé rõl, a ti pi kus jog el le nes ma ga tar tá sok,
új el kö ve té si mód sze rek elem zé sé rõl, ér té ke lé sé rõl,

– a ha tár for ga lom el len õr zé sé nek ál ta lá nos ta pasz ta la -
ta i ról és az ezek alap ján meg ál la pít ha tó ten den ci ák ról,

– a kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely te vé keny sé -
gé nek mû kö dé si ta pasz ta la ta i ról,

– a vár ha tó, a ha tár for gal mat be fo lyá so ló je len tõs ese -
mé nyek rõl (pl. na gyobb for gal mi aka dá lyok), ki emel ke dõ
ren dez vé nyek rõl, a sze mély for ga lom in ten zív, tar tós
emel kedésérõl, a ha tár for gal mat is érin tõ, rend kí vü li in téz -
ke dé sek rõl,

– e Meg ál la po dás tár gyát érin tõ ha zai jog sza bá lyok ról,
azok vál to zá sa i ról.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek:
a) a fo lya ma tos kap cso lat tar tás ér de ké ben:
– ki je lö lik a kap cso lat tar tá sért fe le lõs szol gá la ti sze mé -

lye ket,
– szak ér tõ ket kül de nek egy más hoz, és ki cse ré lik

 tapasztalataikat e Meg ál la po dás ban sza bá lyo zott együtt -
mû kö dés to vább fej lesz té se ér de ké ben;

b) a kép zés és a szak mai to vább kép zés te rü le tén:
– ta pasz ta lat cse rét foly tat nak a ha tár for ga lom ellen -

õrzésének és fel ügye le té nek mód sze re i rõl,
– se gít sé get nyúj ta nak a má sik Szer zõ dõ Fél szol gá la ti

sze mé lyei szak mai és ide gen nyel vi kép zé sé hez,
– kö zös ren dez vé nyek, mun ka ta lál ko zók, to vább kép -

zé si prog ra mok ke re té ben tá mo gat ják szak ér tõ ik to vább -
kép zé sét.

24. Cikk

(1) A kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyen a Szer zõ -
dõ Ál la mok ki je lölt szol gá la ti sze mé lyei, va la mint a bûn -
ül dö zõ szer vek ki je lölt kép vi se lõi (a továb biak ban: tiszt vi -
se lõk) kö zös he lyen vég zik mun ká ju kat, s a má sik Szer -
zõdõ Ál lam tiszt vi se lõ jé nek meg ke re sé sé re a le het sé ges
leg rö vi debb idõn be lül vá la szol nak.

(2) A meg ke re sé sek tel je sí té sé nek mód já ra, az át adott
sze mé lyes ada tok és in for má ci ók vé del mé re a Ma gyar

Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zött
 állampolgáraik és más sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról  szóló, 
Bu ka rest ben, 2001. de cem ber 10. nap ján alá írt Egyez -
mény, a bûn ügyi sze mé lyes ada tok és in for má ci ók vé del -
mé re a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor -
má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés, a ter ro riz mus és a
 kábítószer til tott for gal ma el le ni harc ban tör té nõ együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. feb ru ár 19-én alá írt
Egyez mény adat vé del mi ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) E Meg ál la po dás ér tel mé ben bûn ül dö zõ szerv a Szer -
zõ dõ Ál la mok bel sõ jog sza bá lyai sze rint bûn meg elõ zé si
és bûn ül dö zé si fel ada tok vég zé sé re fel jo go sí tott szer vek:

– a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl: a Ha tár õr ség, a Vám-
és Pénz ügy õr ség,

– Ro má nia ré szé rõl: a Ro mán Határrend õrség.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Cikk

(1) Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a csak egyik Szer zõ dõ
Fél ál tal hoz zá fér he tõ kö zös sé gi és uni ós adat bá zi sok
 védelmét. Az a Szer zõ dõ Fél, amely szá má ra a hoz zá fé rés
nem en ge dé lye zett, a sa ját ál lam te rü le tén le he tõ vé te szi a
má sik Szer zõ dõ Fél nek, hogy a vé dett vo na lat használ -
hassa és a biz ton sá gi sza bá lyo kat ér vé nye sít se.

(2) E Meg ál la po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá sá -
ból ere dõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek a Ma gyar–Ro mán
 Határforgalmi Ve gyes Bi zott ság ke re té ben, tár gya lá sok
út ján, en nek ered mény te len sé ge ese tén pe dig dip lo má ci ai
úton ren de zik.

(3) E Meg ál la po dás al kal ma zá sát nem zet kö zi szer zõ -
dés ben vál lalt és egyéb nem zet kö zi jogi kö te le zett ség tel -
je sí té se, va la mint köz ren di, köz biz ton sá gi vagy köz egész -
ség ügyi ok ból bár me lyik Szer zõ dõ Fél egész ben vagy
rész ben, át me ne ti leg fel füg geszt he ti. Ilyen in téz ke dés be -
ve ze té sé rõl és vissza vo ná sá ról a má sik Szer zõ dõ Fe let dip -
lo má ci ai úton ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. A fel füg gesz -
tés be ve ze té se, il let ve vissza vo ná sa ha laszt ha tat lan in téz -
ke dést igény lõ ese tek ben a dip lo má ci ai jegy zék kéz hez vé -
te lé vel, egyéb ese tek ben a dip lo má ci ai jegy zék kéz hez vé -
te lét kö ve tõ 15. (ti zen ötö dik) na pon ve szi kez de tét.

26. Cikk

(1) E Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. E Meg ál la -
po dást a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lyai ér tel mé ben
kell jó vá hagy ni, a jó vá ha gyás meg tör tén té rõl a Szer zõ dõ
Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy mást.

(2) E Meg ál la po dás a jó vá ha gyás ról  szóló ké sõb bi dip -
lo má ci ai jegy zék kéz hez vé te lét kö ve tõ 15. (ti zen ötö dik)
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na pon lép ha tály ba, azon ban a Szer zõ dõ Fe lek a Meg ál la -
po dást Ro má ni á nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csatla -
kozása nap já tól, 2007. ja nu ár 1-jé tõl ide ig le ne sen al kal -
maz zák.

(3) E Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap já val a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya
kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a köz úti
és a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény
vég re haj tá sá ról  szóló, Bu ka rest ben, 2004. áp ri lis hó nap
27. nap ján alá írt Meg ál la po dás ha tá lyát ve szí ti.

(4) E Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má -
ci ai úton írás ban fel mond hat ja. A Meg ál la po dás a fel mon -
dás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca -
dik) na pon vesz ti ha tá lyát.

(5) Az Egyez mény vég re haj tá sá nak fel füg gesz té se ese -
tén e Meg ál la po dás vég re haj tá sa is szü ne tel.

(6) Az Egyez mény ha tá lyá nak meg szû né se ese tén ez a
Meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti.

Ké szült Bu ka rest ben, 2006. év de cem ber hó nap
21. nap ján, két ere de ti pél dány ban, ma gyar és ro mán nyel -
ven, mind két nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(Aláírások)”

4.  §

A Kor mány jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a 26. Cikk
(2) be kez dé sé ben a Meg ál la po dás ide ig le nes alkalmazá -
sára vo nat ko zó an meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en
tör té nõ ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 26. Cikk (2) be -
kez dé sé ben a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé re meg ha tá ro -
zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E ren de let 4.  §-a, va la mint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 26. cikk (2) be kez dé sé ben a Meg ál la po dás ha -
tály ba lé pé sé re meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
szer zõ dés ben ré szes Fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá lá sát
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett
egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya
kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a köz úti
és a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény
vég re haj tá sá ról  szóló, Bu ka rest ben, 2004. áp ri lis hó nap
27. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
214/2005. (X. 7.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

(7) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
361/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény végrehajtásáról

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
16.  §-ának (14) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Tv. 2.  §-ának (3) és (4) be kez dé se alap ján lét re jö -
võ szak el lá tá si fel adat át adás ról a szer zõ dés meg kül dé sé -
vel an nak meg kö té sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kell tá jé -
koz tat ni a te rü le ti leg ille té kes Re gi o ná lis Egész ség ügyi
Ta ná csot (a továb biak ban: RET). Amennyi ben a fel adat át -
adás a Tv. 1. szá mú mel lék le té ben rög zí tett ka pa ci tá so kat
érin ti, tá jé koz tat ni kell az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
tert (a továb biak ban: mi nisz ter) is.

(2) A Tv. 4.  §-ának (1) be kez dé se alap ján el ké szí tett
 kapacitás-felosztási ja vas la tot a mi nisz ter a RET-ek nek
elekt ro ni kus és nyom ta tott for má ban kül di meg.

(3) A RET a Tv. 4.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gét a mi nisz te ri ja vas lat tal azo nos
for má tum ban tel je sí ti.

2.  §

(1) A ré gi ó ban mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tók el lá -
tá si te rü le té rõl az ille té kes RET a Tv. 2.  §-ának (2) be kez -
dé se és 4.  §-ának (3) be kez dé se alap ján – a (2)–(6) be kez -
dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – a Tv. 2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott szak el lá tá si nor ma tí va fel -
osz tá sá val egy ide jû leg dönt. A RET az el lá tá si te rü le tek
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meg ha tá ro zá sát tar tal ma zó dön tést 5 na pon be lül meg -
küldi az Ál la mi Nép egész ség ügyi Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) re gi o ná lis szer vé nek és az érin -
tett fenn tar tók nak. Az ÁNTSZ re gi o ná lis szer ve és a fenn -
tar tók a dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
tá jé koz tat ja a RET-et ar ról, hogy egyet ér te nek-e a dön -
téssel.

(2) Amennyi ben va la mely érin tett fenn tar tó a dön tést az
(1) be kez dés sze rint nem hagy ja ha tár idõn be lül jóvá,
a RET er rõl 5 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a mi nisz tert. 
A mi nisz ter a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na -
pon be lül – a (3)–(5) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – meg ha tá roz za a RET ál tal ér vé nye sen meg nem 
ha tá ro zott el lá tá si te rü le te ket.

(3) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó el lá tá si
 területe a nyúj tott szol gál ta tá sok te kin te té ben nem egy sé -
ges, az el lá tá si te rü le tet és a te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé get
szak ma cso por ton ként, szak mán ként, il let ve a kü lön jog -
sza bály sze rin ti tel je sít mény egy sé gek nek, va la mint na pi -
díj-sú lyo zás alap ját ké pe zõ be teg ség cso por tok nak, te vé -
keny sé gek nek, il let ve el lá tá si for mák nak meg fe le lõ bon -
tás ban kell meg ad ni.

(4) Az el lá tá si te rü le tet te le pü lé sen ként, il le tõ leg va la -
mely te le pü lés re csak rész ben ki ter je dõ el lá tá si te rü let ese -
tén a te le pü lés érin tett ré szé nek köz te rü le tek ál ta li le ha tá -
ro lá sá nak pon tos meg ha tá ro zá sá val kell ki je löl ni.

(5) Az el lá tá si te rü le te ket úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
azok át fe dés- és hé zag men te sen meg fe lel je nek az adott
 régió te rü le té nek az zal, hogy a Tv. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek 
má so dik mon da ta, va la mint 6.  §-a sze rin ti ese tek ben az
 ellátási te rü let a ré gió ha tá ron túl ter jed het. Ilyen eset ben az
el lá tá si te rü let ál tal érin tett va la mennyi ré gi ó ban ta lál ha tó
érin tett fenn tar tó nak meg kell kül de ni az (1) be kez dés
 szerinti dön tést.

(6) A (3)–(5) be kez dé sek ben fog lal ta kat al kal maz ni kell 
ab ban az eset ben is, ha a Tv. 4.  §-ának (6) be kez dé se alap -
ján a Tv. 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá -
sok fel osz tá sát a mi nisz ter vég zi el.

3.  §

A Tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se alap ján az 1. szá mú mel -
lék le tét érin tõ kez de mé nye zés rõl és an nak jó vá ha gyá sá ról
az ille té kes RET-et és az ÁNTSZ ré gi ós in té ze tét, a Tv.
2. szá mú mel lék le tét érin tõ kez de mé nye zés rõl az ÁNTSZ
ré gi ós in té ze tét kell tá jé koz tat ni.

4.  §

(1) Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb -
biak ban: OEP) vagy a fenn tar tó a szol gál ta tói ka pa ci tá sok
tar tós ki hasz ná lat lan sá gá ról írás ban tá jé koz tat ja az ille té -

kes RET-et, a RET pe dig a ré gi ó ban mû kö dõ, fekvõ -
beteg-szakellátást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó kat.

(2) A tar tó san ki hasz ná lat lan és a Tv. 5.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján fel sza ba du ló ka pa ci tá sok nak a Tv.
5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti új ra osz tá sá ra a ré gi ón
 belül fel osz tott ka pa ci tá sok éves, jú ni us 30-ig ese dé kes
 felülvizsgálati el já rá sa so rán van le he tõ ség.

5.  §

Amennyi ben a szom szé dos ré gi ók meg ál la po dást köt -
nek, hogy a Tv. 2. szá mú mel lék le te sze rin ti nor ma tí vá ik
ter hé re ka pa ci tást cso por to sí ta nak át az egyik ré gi ó ból
a má sik ba, a meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell, hogy az
át adott ka pa ci tá sok mely in téz mény ben, és mely szak ma -
cso port ban ke rül nek fel hasz ná lás ra.

6.  §

Amennyi ben a nor ma tí vák fel osz tá sá ról  szóló ér vé nyes
dön tés nem szü le tik meg a Tv. 4.  §-ának (3) és (4) be kez -
dés ben fog lal tak sze rin ti el já rás so rán, a mi nisz ter a Tv.
4.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti dön tés so rán mó do sít hat ja
az egyes szak ma cso por tok hoz ren delt ka pa ci tá sok meny -
nyiségét a Tv. 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mér ték ben.

7.  §

A RET ál tal a Tv. 16.  §-ának (10) be kez dé se alap ján
 létrehozott já ró be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok nak a Tv.
16.  §-ának (11) be kez dé se alap ján tör té nõ fel osz tá sa so rán
a Tv. 16.  §-a (11) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ szol gál ta tók kö zül elõny ben
kell ré sze sí te ni azo kat, ame lyek el lá tá si te rü le tén

a) a Tv. ha tály ba lé pé sét köve tõen meg szûnt az ak tív
fek võ be teg-szak el lá tás, vagy

b) az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás ka pa ci tá sa a ré gi ós
át la got meg ha la dó an csök kent, vagy

c) va la mely szak ma cso port vo nat ko zá sá ban 50%-os nál 
na gyobb a ka pa ci tás csök ke nés mér té ke.

8.  §

(1) Szak el lá tá si ka pa ci tás (a továb biak ban: ka pa ci tás)
elõ ze tesen be fo gad ha tó, amennyi ben

a) cím zett tá mo ga tás szak mai prog ram ja,
b) köz pon ti költ ség ve tés bõl tá mo ga tott egyéb be ru há zás,
c) eu ró pai uni ós pá lyá zat,
d) az Új Ma gyar or szá gért Fej lesz té si Terv ben fog lal tak,
e) egyéb re gi o ná lis fej lesz té sek,
f) nép egész ség ügyi prog ra mok

meg va ló sí tá sa több let ka pa ci tá sok be fo ga dá sát igény li.
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(2) A ka pa ci tá sok elõ ze tes be fo ga dá sá nál figye lembe
kell ven ni, hogy a be fo ga dás ra ke rü lõ ka pa ci tás vár ha tó
éves tel je sít mé nyé nek fi nan szí ro zott össze ge nem ha lad -
hat ja meg

a) a költ ség ve té si tör vény ben ren del ke zés re álló for rá -
sok, és

b) a be fo ga dás sal össze füg gés ben meg szû nõ szer zõ dés
kö vet kez té ben fel sza ba du ló fi nan szí ro zás
együt tes össze gét.

(3) Ha az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ több -
let ka pa ci tás-be fo ga dá si igény me rül fel, az elõ ze tes be fo -
ga dás ra a ké rel met a tá mo ga tás ra ki írt pá lyá zat határide -
jének le tel te elõtt leg alább 75 nap pal kell be nyúj ta ni
a RET-hez.

(4) A RET az (1) be kez dés sze rin ti be fo ga dá si ké rel met
vé le mé nye zi, és az azo nos szak mai fel adat ra be ér ke zett
több ké re lem ese tén a be fo ga dá sok ra vo nat ko zó an rang -
sort ál la pít meg, va la mint a be fo ga dás ra ja va solt egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok fenn tart ha tó fi nan szí ro zá sá ra a meg -
va ló sí tás tel jes idõ sza ká ra és az azt kö ve tõ két évre vo nat -
ko zó an pénz ügyi ha tás vizs gá la tot ké szít a költ ség ve té si
egyen súlyt cél zó kor mány za ti prog ram ban fog lal tak figye -
lembe véte lével. A pénz ügyi ha tás vizs gá lat a ja va solt be fo -
ga dás sal össze füg gõ fel té te lek meg ha tá ro zá sát, to váb bá
a be fo ga dás sal össze füg gõ, fel sza ba du ló ka pa ci tás ra
 vonatkozó ja vas la tot is tar tal maz za. A RET a rang sort és
a pénz ügyi ha tás vizs gá la tot a be fo ga dá si ké re lem be ér ke -
zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a mi nisz ter nek meg kül di.

(5) A mi nisz ter a RET ál ta li fel ter jesz tés meg ér ke zé sét
kö ve tõ 10 na pon be lül a be fo ga dás ra vo nat ko zó ja vas la tát
a RET ál tal a fenn tart ha tó fi nan szí ro zás ra vo nat ko zó an
 készített pénz ügyi ha tás vizs gá lat tal együtt meg kül di a
pénz ügy mi nisz ter nek.

(6) A pénz ügy mi nisz ter az (5) be kez dés sze rin ti ja vas lat 
be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül ér te sí ti a mi nisz tert a
be fo ga dás sal tör té nõ egyet ér té sé rõl a Tv. 11.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján, il let ve an nak el uta sí tá sá ról
és az el uta sí tás in do ko lá sá ról.

(7) A mi nisz ter ha la dék ta la nul ér te sí ti a be fo ga dást kérõ 
sze mélyt, az OEP-et és az ille té kes RET-et a dön té sé rõl, és
a be fo ga dás sal össze füg gés ben meg ál la pí tott fel té te lek rõl.

(8) A (7) be kez dés ben fog lalt ér te sí tést a pá lyá zó a tá -
mo ga tás ké ré sé re irá nyu ló szak mai prog ram já hoz csa tol -
tan nyújt ja be.

(9) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás irán ti igény el -
uta sí tá sa ese tén a mi nisz ter a pá lyá zó elõ ze tes ka pa ci tás -
be fo ga dá sát tör li. A tá mo ga tá si igény el fo ga dá sa ese tén a
be ru há zás meg va ló su lá sát kö ve tõ 30 na pon be lül az ille té -
kes me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tár (a továb biak -
ban: MEP) a kü lön jog sza bály ban fog lal ta kat is figye -
lembe véve fi nan szí ro zá si szer zõ dést köt az egész ség ügyi
szol gál ta tó val.

(10) Amennyi ben a tá mo ga tás a ké re lem ben fog lal tak -
tól el té rõ en ke rült el fo ga dás ra, ak kor ezen többletkapa -
citás be fo ga dá sá hoz a mi nisz ter és pénz ügy mi nisz ter
egyet ér té se szük sé ges.

(11) Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá za tá ban a mû kö dés
meg kez dé sé re meg je lölt ha tár idõt kö ve tõ fél éven be lül
– ér vé nyes mû kö dé si en ge déllyel – nem kez de mé nye zi a
fi nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sét, a mi nisz ter a pá lyá zó 
elõ ze tes ka pa ci tás be fo ga dá sát tör li. Ilyen eset ben a több -
let ka pa ci tás be fo ga dá sá ra is mé telt pá lyá za tot kell be nyúj -
ta ni.

(12) Az OEP az elõ ze tes be fo ga dá sok ról éven kén ti bon -
tás ban nyil ván tar tást ve zet, me lyet min den év feb ru ár
28-áig a mi nisz ter az Egész ség ügyi Köz löny ben és hon -
lap ján köz zé tesz.

9.  §

(1) A Tv. 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ka pa ci -
tá sok ren del ke zés re bo csá tá sá ról a ka taszt ró fa hely zet el -
ren de lé sét köve tõen az or szá gos tisz ti fõ or vos ha la dék ta la -
nul ren del ke zik a fenn tar tó ér te sí té se út ján.

(2) A ka pa ci tá so kat úgy kell ren del ke zés re bo csá ta ni,
hogy a szol gál ta tó ál tal a nyúj tott el lá tá sok kö ré ben a sür -
gõs szük ség ál tal in do kolt szol gál ta tá sok hoz szük sé ges
 kapacitásmennyiség fo lya ma to san ren del ke zés re áll jon.

10.  §

A Tv. 10.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti szak mai, il le tõ -
leg el lá tá si ér dek nek mi nõ sül kü lö nö sen az el lá tá si szük -
ség let nek az el lá tás biz ton sá gát ve szé lyez te tõ mér té kû
meg vál to zá sa.

11.  §

(1) Az Eütv. 149/D.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a Tv.
2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott szak el lá tá si ka pa ci -
tá sok fel osz tá sa so rán tör té nõ sza va zás nál a RET min den
tag ja annyi sza va zat tal ren del ke zik, amennyi fi nan szí ro -
zott ággyal 2006. de cem ber 31-én ren del ke zett. A 2007.
áp ri lis 1-jét köve tõen tör té nõ dön tés ho za tal so rán a ta gok
ál tal a dön tés ho za tal kor kép vi selt fi nan szí ro zott ágy szá -
mot kell figye lembe ven ni.

(2) Az Eütv. 149/D.  §-ának (4) be kez dé se ál tal a dön tés -
hez elõ írt több ség szá mí tá sá nál a je len lé võ ta gok ál tal
 képviselt összes fi nan szí ro zott ágy szá mot kell figye lembe
ven ni.

12.  §

(1) A RET a Tv.-ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sa
 során mun ká já ba be von hat ja mind azon szer ve ze te ket, ame -
lyek az adott ré gi ó ban 2007. ja nu ár 1-je elõtt mû kö dõ re gi o -
ná lis egész ség ügyi ta nács tag jai vol tak, de az  egészségügyrõl
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 szóló 1997. évi CLIV. tör vény 149/A–149/D.  §-ában fog lal -
tak nak meg fele lõen lét re jö võ RET-nek nem tag jai.

(2) Azok a sze mé lyek, akik a 2007. ja nu ár 1-je elõtt
 mûködõ re gi o ná lis egész ség ügyi ta nács ban kép vi sel ték a
ta nács va la mely tag ját, a tag ság gal ren del ke zõ szer ve zet
el len ke zõ dön té se hi á nyá ban to vább ra is kép vi se lik az
adott ta got a 2007. ja nu ár 1-jén az Eütv. 149/A–149/D.  §
alap ján lét re jö võ és mû kö dõ RET-ben.

13.  §

Ahol e ren de let sze rint a dön tés hez vagy an nak ér vé -
nyes sé gé hez va la mely szer ve zet egyet ér té se szük sé ges, az
egyet ér té si jog gya kor lá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vénynek a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ra vonat -
kozó sza bá lya it kell al kal maz ni.

14.  §

(1) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az or szá gos tisz ti fõ or vost je lö li ki az egész ség ügyi el lá tó -
rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény
10.  § (2) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

(2) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze tet je lö li ki az egész ség ügyi
 ellátórendszer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör -
vény 4.  §-ának (5) és (8) be kez dé se, va la mint 5.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

15.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 8.  § (12) be kez dé se alap ján a mi nisz ter az elõ ze tes
be fo ga dá sok ról  szóló nyil ván tar tást elsõ al ka lom mal
2008. feb ru ár 28-án te szi köz zé.

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

a) az egész ség ügyi szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok
szak mai fel té te le i rõl, el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta -
tá sok be fo ga dá sá nak sza bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. ren de let;

b) az egész ség ügyi szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok
szak mai fel té te le i rõl, el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta -
tá sok be fo ga dá sá nak sza bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 285/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let;

c) az egész ség ügyi szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok
szak mai fel té te le i rõl, el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta -
tók be fo ga dá sá nak sza bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 59/2003. (IV. 24.)
Korm. ren de let;

d) az egész ség ügyi szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok
szak mai fel té te le i rõl, el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta -

tók be fo ga dá sá nak sza bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 185/2003. (XI. 5.)
Korm. ren de let;

e) az egész ség ügyi szol gál ta tás ál ta lá nos fel té te le i rõl,
va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2004. (II. 26.) Korm. ren de let 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
a)–g) pont ja és (2) be kez dé sé nek b) pont ja;

f) egyes, az egész ség üggyel össze füg gõ kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. ren -
de let 1.  §-a és 14.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja;

g) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let és az egész ség ügyi
szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok szak mai fel té te le i rõl,
el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta tók be fo ga dá sá nak sza -
bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 344/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 3.  §-a és
4.  §-ának (2) be kez dé se;

h) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ, egyes egész ség ügyi ága za ti fel ada -
to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
224/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 4.  § és 5.  §-a, va la mint
7.  §-ának b) pont ja;

i) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. 
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 330/2005.
(XII. 29.) Korm. ren de let 17.  §-a (7) be kez dé sé nek e) pont -
ja;

j) az egész ség ügyi szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok
szak mai fel té te le i rõl, el já rá si rend jé nek és az új szol gál ta -
tók be fo ga dá sá nak sza bá lya i ról  szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 65/2006. (III. 27.)
Korm. ren de let.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
362/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási

szerv kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint
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az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ki ej lö lé se tár -
gyá ban az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény 15. §-ának (4) be kez dé -
sé ben,

az ál la mi csa lád vé del mi szol gá lat ki je lö lé se tár gyá ban a 
mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX. tör vény
16/A. §-ában,

a ha zai és a nem zet kö zi ada tok fo ga dá sá ért és fel dol go -
zá sá ért fe le lõs In for má ci ós Köz pon tot mû köd te tõ szerv ki -
je lö lé se tár gyá ban a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény 34. §-ának (3) be kez dé sé ben,

az élel mi szer biz ton sá gi szerv ki je lö lé se tár gyá ban az
élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20/A. §-ában,

a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé se tár -
gyá ban az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32. §-a (4) be kez dé sé -
nek d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, va la mint

a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 153. §-a (2) be -
kez dé sé nek 15. pont já ra fi gye lem mel a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat jogállása

1. §

Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a to váb bi ak ban: Szol gá lat) köz pon ti hi va tal. A Szol gá la -
tot az egész ség ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)
irá nyít ja.

2. §

(1) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben az or szá gos tisz ti -
fõ or vos ja vas la ta alap ján ki ne ve zi, fel men ti és ve ze tõi
 teendõkkel bíz za meg

a) a he lyet tes or szá gos tisz ti fõ or vo so kat;
b) az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal (a továb biak ban:

OTH) igaz ga tó ját és gaz da sá gi ve ze tõ jét;
c) az or szá gos tisz ti fõ gyógy sze részt.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti gaz da sá gi ve ze tõ
te kin te té ben a fe gyel mi jog kört a ki ne ve zõ, az egyéb – az
(1) és e be kez dés ben nem em lí tett – mun kál ta tói jo go kat az 
or szá gos tisz ti fõ or vos gya ko rol ja.

A Szolgálat szervezete

3. §

(1) A Szol gá lat köz pon ti szer vei
a) az ön ál ló an gaz dál ko dó és tel jes jog kör rel ren del ke -

zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv ként, bu da pes ti szék hellyel 

mû kö dõ OTH, amely nek ve ze tõ je az or szá gos tisz ti fõ or -
vos, va la mint

b) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, rész jog kör -
rel ren de le zõ, rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ, az OTH irá nyí tá sa alá tar to zó or szá gos
in té ze tek. Az or szá gos in té zet ve ze tõ je a fõ igaz ga tó.

(2) A köz pon ti szer vek a ha tás kö rük be tar to zó fel ada to -
kat az or szág te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel lát ják el.

4. §

(1) A Szol gá lat te rü le ti szer vei az OTH köz vet len irá -
nyí tá sa alatt mû kö dõ re gi o ná lis in té ze tek. A re gi o ná lis in -
té zet rész jog kör rel ren del ke zõ, rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv. A re gi o ná lis in té zet ve ze tõ je a
re gi o ná lis tisz ti fõ or vos.

(2) A Szol gá lat re gi o ná lis in té ze tei kö rét, szék he lyét és
ille té kességi te rü le tét a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A Szol gá lat he lyi szer ve a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos
köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó kis tér sé gi, il let ve fõ vá ro si
ke rü le ti in té zet (a továb biak ban együtt: kis tér sé gi in té zet).
A kis tér sé gi in té zet a re gi o ná lis in té zet jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ, ön ál ló fel adat kör rel fel ru há zott szer -
ve ze ti egy sé ge. A kis tér sé gi in té zet ve ze tõ je a kis tér sé gi
tisz ti fõ or vos, akit – az or szá gos tisz ti fõ or vos egyet ér té sé -
vel – a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos ne vez ki. A kis tér sé gi tisz ti -
fõ or vos gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a kis tér sé gi in té -
zet al kal ma zot tai fe lett.

(4) A Szol gá lat he lyi szer vei kö rét, szék he lyét és ille té -
kességi te rü le tét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(5) A mi nisz ter a re gi o ná lis in té zet ala pí tó ok ira tá ban
meg ha tá roz hat ja a te rü le ti és he lyi szer vek ki ren delt sé ge it, 
ügy fél szol gá la ti iro dá it és azok szék he lyét.

(6) A szá raz föl di át ke lõ he lye ken, a hat ár ki kö tõk ben és
nem zet kö zi ke res ke del mi re pü lõt ere ken a köz egész ség -
ügyi koc ká za tok fel tá rá sá ra az ille té kes re gi o ná lis in té zet
ke re té ben ha tár-, ha jó zá si, il let ve re pü lõ té ri ki ren delt sé -
gek mû köd nek, il let ve fo lya ma tos köz egész ség ügyi fel -
ügye le ti ka pa ci tást kell biz to sí ta ni.

(7) Az or szá gos tisz ti fõ or vo si, a he lyet tes or szá gos tisz -
ti fõ or vo si, az or szá gos tisz ti fõ gyógy sze ré szi, az OTH
igaz ga tó ja és gaz da sá gi ve ze tõ je, az or szá gos in té ze tek ve -
ze tõi és ve ze tõ he lyet te si, a re gi o ná lis tisz ti fõ or vo si, a he -
lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vo si, a re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy -
sze ré szi, to váb bá a kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si ál lá sok pá lyá -
zat út ján tölt he tõk be.

Az országos tisztifõorvos

5. §

(1) Az or szá gos tisz ti fõ or vos
a) irá nyít ja a Szol gá lat mû kö dé sét;
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b) a jog sza bá lyok ban és az ala pí tó ok irat ban fog lal tak -
kal össz hang ban meg ha tá roz za a Szol gá lat köz pon ti, te rü -
le ti és he lyi szer ve i nek fõ fel ada ta it, tá jé koz tat ja a Szol gá -
la tot a szak mai kér dé sek ben ki ala kí tott elvi állásfoglalá -
sairól.

(2) Az or szá gos tisz ti fõ or vos ki ne ve zi, fel men ti és ve ze -
tõi te en dõk kel bíz za meg az 1. szá mú mel lék let sze rin ti or -
szá gos in té ze tek ve ze tõ it, a re gi o ná lis tisz ti fõ or vo so kat,
to váb bá gya ko rol ja fe let tük az egyéb mun kál ta tói jo go kat.

(3) Az or szá gos tisz ti fõ or vos el lát ja a Ma gyar Hon véd -
ség és – a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ki vé te lé vel – a
fegy ve res szer vek egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si fel ada ta i -
nak el lá tá sá ra ki je lölt szer vek egész ség ügyi fel ada ta i nak
szak mai fel ügye le tét.

(4) Az or szá gos tisz ti fõ or vos a (3) be kez dés sze rin ti
jog kö ré ben el jár va:

a) tá jé koz ta tást, ada tot, egyéb in for má ci ót kér het min -
den olyan, a Szol gá lat fel adat kö ré be tar to zó köz egész ség -
ügyi, egész ség fej lesz té si kér dés ben, amely a la kos sá got
érin ti vagy érint he ti;

b) meg ke re sés re szak mai kér dé sek ben ál lást fog lal, vé -
le ményt nyil vá nít;

c) fel hí vást in téz het köz egész ség ügyi-jár vány ügyi, va -
la mint egész ség fej lesz té si in téz ke dé sek meg té te lé re,
amennyi ben azok a la kos ság ér de ké ben szük sé ge sek. Az
in téz ke dés el ma ra dá sa ese tén az egész ség ügyi mi nisz ter
út ján in téz ke dés cél já ból meg ke re si az ille té kes mi nisz tert;

d) ja vas la to kat te het a fegy ve res erõk, il let ve a rend vé -
del mi szer vek egész ség ügyi fel ada ta it el lá tó ve ze tõ jé nek a
fegy ve res erõk, il let ve a rend vé del mi szer vek köz egész -
ség ügyi-jár vány ügyi, egész ség fej lesz té si hely ze té nek ja -
ví tá sa ér de ké ben;

e) éven te egy szer – ál ta la meg ha tá ro zott idõ ben – be -
szá mo lót kér a köz egész ség ügyi te vé keny ség rõl;

f) az éves mun ka ter vé rõl vé le ményt nyil vá nít, il let ve
te ma ti kus ja vas lat tal él het a mun ka terv ki ala kí tá sá ban.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal

6. §

(1) Az OTH a Szol gá lat köz pon ti irá nyí tó, ko or di ná ló
szer ve.

(2) Az OTH kö zép irá nyí tó szerv ként az irá nyí tá sa alá
tar to zó, rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó és rész jog kör rel ren -
del ke zõ költ ség ve té si szer vek fe lett a kö vet ke zõ fel ügye -
le ti jo go sít vá nyo kat gya ko rol ja:

a) ele mi és kincs tá ri költ ség ve té sek hez a fel ügye le ti
szerv ál tal meg ál la pí tott ke ret szá mok el osz tá sa, össze sí té -
se, a be szá mo lók fe lül vizs gá la tot kö ve tõ vissza iga zo lá sa;

b) a költ ség ve té sek fel hasz ná lá sá ra – be le ért ve a lét -
szám mal és a sze mé lyi jut ta tá sok kal való gaz dál ko dást is – 
vo nat ko zó irány elv meg ha tá ro zá sa;

c) a szak mai fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi fel té te lek szer ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se;

d) a gaz dál ko dás rész le tes rend jé nek meg ha tá ro zá sa.

(3) Az OTH jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ, ön ál -
ló fel adat kör rel fel ru há zott szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö -
dik az Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz -
ga tó ság, amely nek ve ze tõ je a fõ igaz ga tó.

(4) Az OTH részt vesz az or szá gos nép egész ség ügyi
prog ra mok ki dol go zá sá ban és irá nyít ja, szer ve zi, ko or di -
nál ja a prog ra mok vég re haj tá sá nak te rü le ti és he lyi fel ada -
ta it.

Az országos intézetek

7. §

(1) Az or szá gos in té zet a Szol gá lat szak mai-mód szer ta -
ni, tu do má nyos ku ta tá si, kép zé si, to vább kép zé si, nyil ván -
tar tá si, ko or di ná lá si, szak mai fel ügye le ti, szak ér tõi fel ada -
to kat el lá tó szer ve.

(2) Az or szá gos in té zet az (1) be kez dés ben fog lal ta kon
túl e ren de let sze rin ti, va la mint kü lön jog sza bály ban, il let -
ve az ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada to kat lát el.

(3) Az or szá gos in té ze tek al kal ma zot tai fe lett a mun kál -
ta tói jog kört az or szá gos in té zet fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja.

A Szolgálat területi szerve

8. §

(1) A re gi o ná lis in té zet
a) el lát ja az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ he lyi szer -

vek szak mai te vé keny sé gé nek irá nyí tá sát, ko or di ná lá sát;
b) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ügyek ben el sõ fo kú

ha tó sá gi jog kört gya ko rol;
c) el lát ja az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott, il let ve

jog sza bá lyok ban rög zí tett fel ada to kat
ca) a köz egész ség ügy (kör nye zet- és te le pü lés-egész -

ség ügy, élel me zés- és táp lál ko zás-egész ség ügy, su gár -
egész ség ügy, ké mi ai biz ton ság, mun ka egész ség ügy) te rü -
le tén, mely a fel ada tok el lá tá sá hoz mû sze res, por-, rost-,
zaj- és su gár la bo ra tó ri u mot üze mel tet het,

cb) a jár vány ügy (fer tõ zõ jár vány ügy) te rü le tén, mely
fel ada tok el lá tá sá hoz mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mot üze -
mel tet het,

cc) az egész ség fej lesz tés (egész ség vé de lem, egész ség -
ne ve lés és egész ség meg õr zés, nép egész ség ügyi szû ré sek
szer ve zé se és ko or di ná lá sa, egész ség-mo ni to ro zás, be le -
ért ve a nem fer tõ zõ be teg sé gek epi de mi o ló gi á ját, az egész -
ség ha tás-ér té ke lést) te rü le tén,

cd) az egész ség ügyi, gyógy szer ügyi igaz ga tás és ko or -
di ná ció te rü le tén;
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d) fel ügye le tet gya ko rol a ren de lõ in té ze ti já ró be -
teg-szak el lá tást, il let ve fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó
szol gál ta tók fe lett, el lát ja a kór ház hi gi é nés te vé keny ség
szak fel ügye le tét, ko or di nál ja és fel ügye li az egész ség ügyi
el lá tás fe let ti szak fel ügye le tet.

(2) A re gi o ná lis in té zet részt vesz a la kos ság egész sé gé -
nek meg õr zé sét cél zó nép egész ség ügyi prog ra mok ki dol -
go zá sá ban, irá nyít ja, szer ve zi és ko or di nál ja a prog ra mok
re gi o ná lis vég re haj tá sát.

A Szolgálat helyi szerve

9. §

A kis tér sé gi in té zet ille té kességi te rü le tén el lát ja az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv mind azon nép egész -
ség ügyi, ha tó sá gi, szak mai fel ügye le ti fel ada ta it, ame lyet
jog sza bály nem utal a Szol gá lat más szer vé nek a fel adat -
kö ré be.

Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

10. §

(1) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
– ha kor mány ren de let et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – a
kis tér sé gi in té ze tet je lö li ki.

(2) A Kor mány a kis tér sé gi in té ze tet je lö li ki a mag za ti
élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény ben meg -
ha tá ro zott ál la mi csa lád vé del mi szol gá lat mû köd te té sé re.

(3) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az or szá gos tisz ti fõ or vost je lö li ki

a) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.)

aa) 140/A. §-a (8) be kez dé sé nek a) pont ja,
ab) 149. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja,
ac) 161. §-ának (4) be kez dé se,
ad) 228. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja,
b) a nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek

fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 7. § (9) be kez dé se,

c) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
(a továb biak ban: Étv.) 15. §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

(4) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az OTH-t je lö li ki

a) az Eütv.
aa) 140/A. §-ának (3) be kez dé se,
ab) 149/C. §-ának (3) be kez dé se,
ac) 243. §-ának (7) be kez dé se,
b) a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -

rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 56. §-ának (9) be kez dé se,

c) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény

ca) 17. §-ának (5) be kez dé se,
cb) 56. §-ának (1) be kez dé se,
cc) 57. §-nak (2) be kez dé se,
cd) 59. §-ának (2) be kez dé se,
ce) 60. §-a,
cf) 85. §-ának (1) be kez dé se,
cg) 86. §-ának (7) be kez dé se

sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

(5) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
a re gi o ná lis in té ze tet je lö li ki

a) az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
aa) 45. §-ának (1) be kez dé se,
ab) 47. §-ának (1) és (2) be kez dé se,
b) az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -

lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény (a továb biak ban: Eüak.)

ba) 6. §-ának (3) be kez dé se,
bb) 15. §-ának (1) be kez dé se,
c) az Eütv.
ca) 140/A. §-ának (4) be kez dé se,
cb) 140/A. §-a (9) be kez dé sé nek a) pont ja,
cc) 140/E. §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja,
cd) 149/B. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
ce) 149/C. §-ának (2) be kez dé se,
d) az egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb -

bá egyes egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXIV. tör vény

da) 4. §-ának (2)–(3) be kez dé se,
db) 4/A. §-ának b) pont ja,
dc) 13. §-ának (4) be kez dé se,
e) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló

2004. évi CV. tör vény 55. §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja,
f) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és

egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 20. §-ának (1), (4) és
(7) be kez dé se,

g) az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról
 szóló 2006. évi XCVII. tör vény (a továb biak ban: Eü.ka -
ma ra tv.)

ga) 21. §-ának (4) be kez dé se,
gb) 31. §-ának (2) be kez dé se,
gc) 35. §-ának (2) be kez dé se,
h) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -

sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény

ha) 48. §-ának (1) és (3) be kez dé se,
hb) 49. §-ának (1) és (2) be kez dé se,
hc) 53. §-ának (2) be kez dé se,
hd) 54. §-ának (1) be kez dé se,
he) 55. §-ának (7) be kez dé se,
hf) 58. §-ának ba)–bb) al pont ja,
hg) 63. §-ának (3) és (4) be kez dé se,
hh) 64. §-ának (1) és (2) be kez dé se,
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hi) 65. §-a,
hj) 68. §-ának (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé nek

c) pont ja,
hk) 72. §-ának (1)–(3) és (5) be kez dé se,
hl) 74. §-ának (2) be kez dé se,
i) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. 

évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 20. § (9) be -
kez dé se,

j) a Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
LI. tör vény 19. §-ának (9) be kez dé se,

k) Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma rá ról
 szóló 2003. évi LXXXIII. tör vény 29. §-ának (7) be kez dé -
se,

l) az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér -
dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 23. §-ának
(1) be kez dé se,

m) az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény 1. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

(6) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az OTH-t és a re gi o ná lis in té ze tet je lö li ki

a) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 43. §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont ja,

b) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 96. §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja,

c) az Ebtv. 10. §-ának (4) be kez dé se
sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

(7) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
a re gi o ná lis és a kis tér sé gi in té ze tet je lö li ki

a) a Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
XXVIII. tör vény 24. §-a,

b) az Eüak. 5. §-ának (3) be kez dé se,
c) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény

11. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

11. §

A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként
– ha e ren de let vagy kü lön jog sza bály el té rõ en nem ren del -
ke zik – a Szol gá la tot je lö li ki

a) az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség -
rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény,

b) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 37. § (4) be -
kez dé sé nek b) pont ja,

c) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 70. § (9) be kez dé sé nek d) pont ja,

d) a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó -
dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi 
XX. tör vény

da) 23. §-ának d) pont ja,
db) 24. §-ának e) és f) pont ja,

e) az Eütv.
ea) 3. §-ának h) pont ja,
eb) 143. §-a,
f) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -

ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 2. § (1) be kez dé se, 37. § (2) be kez dé se,

g) a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 21. §-ának g) pont ja,

h) az Ebtv. 20. §-ának (6) be kez dé se,
i) az Eüak. 19. § (1) és (2) be kez dé se,
j) az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló

2006. évi CXVI. tör vény 9. §-a
sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.

12. §

(1) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az egész ség ügyi mi nisz tert je lö li ki az Eütv. 112. §-ának
(8) be kez dé se sze rin ti fel adat el lá tá sá ra.

(2) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
a Szol gá lat va la mennyi, az adott RET ille té kességi te rü le -
tén mû kö dõ in té ze tét je lö li ki az Eütv. 149/A. § (4) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tok el lá tá sá ra.

(3) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
a Szol gá lat re gi o ná lis és kis tér sé gi in té ze te it je lö li ki a sza -
bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény sze rin ti
sza bály sér té si ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra.

13. §

(1) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
8. §-ának (2) be kez dé se és 8/A. §-a sze rin ti fel ada tok el lá -
tá sá ra az Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu -
do má nyi In té ze tet (a továb biak ban: OÉTI) je lö li ki.

(2) A Kor mány élel mi szer biz ton sá gi szerv ként a kö te le -
zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény és egyéb, az egész ség üggyel össze füg -
gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XLIX. tör -
vény 38. § (13) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra az
OÉ TI-t je lö li ki.

14. §

(1) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként 
az Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té ze tet je lö li ki a ké mi ai
biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény (a továb biak -
ban: Kbtv.) 1. §-a (1) be kez dé sé nek m)–o) pont ja,
4. §-ának (2) be kez dé se, 5. §-ának (6) be kez dé se, 6. §-ának 
(1) és (2) be kez dé se, 7. §-ának (7) be kez dé se, 8. §-ának
(5) be kez dé se, 9. §-ának (13) be kez dé se, 11. §-ának
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(1)–(2) és (4)–(6) be kez dé se, 12. §-ának (1) be kez dé se,
13. §-ának (1)–(3) be kez dé se, 19. §-ának (3) be kez dé se,
20. §-ának (2) be kez dé se, 23. §-ának (1)–(6) be kez dé se,
25. §-ának (5) be kez dé se, 26/A. §-a sze rin ti fel ada tok el lá -
tá sá ra.

(2) A Kor mány az Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té ze -
tet je lö li ki a Kbtv. 24. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, a ha -
zai és nem zet kö zi ada tok fel dol go zá sá ért fe le lõs In for má -
ci ós Köz pont mû köd te té sé re.

(3) A Kbtv. 25. §-ának (4) be kez dé se sze rin ti, a ké mi ai
biz ton sá got ko or di ná ló tár ca kö zi bi zott ság tag ja i ként a
Kor mány a Kbtv. 25. § (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõ -
ket je lö li ki:

a) a kör nye zet vé del mi mi nisz ter,
b) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
c) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
d) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,
e) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
f) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
g) a pénz ügy mi nisz ter,
h) a hon vé del mi mi nisz ter,
i) az egész ség ügyi mi nisz ter,
j) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

ál tal ki je lölt sze mé lyek, az or szá gos tisz ti fõ or vos vagy az
ál ta la ki je lölt sze mély, to váb bá a ké mi ai biz ton ság te rü le -
tén érin tett tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mó don de le gált leg fel jebb hat sze mély.

A Szolgálat hatósági eljárása, ille té kessége

15. §

(1) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a Szol gá lat 
ha tás kö ré be tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben az
elsõ fokú el já rás a Szol gá lat kis tér sé gi in té ze té nek ha tás -
kö ré be tar to zik.

(2) A má sod fo kú el já rás
a) amennyi ben elsõ fo kon a kis tér sé gi in té zet járt el, a

re gi o ná lis in té zet,

b) amennyi ben elsõ fo kon a re gi o ná lis in té zet, il le tõ leg
– ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – or szá gos in té -
zet járt el, az OTH,

c) amennyi ben elsõ fo kon az OTH vagy az or szá gos
tisz ti fõ or vos járt el, a kü lön jog sza bály sze rin ti jog or vos la -
ti ha tó ság

ha tás kö ré be tar to zik.

16. §

Hely szí ni el len õr zés re a Szol gá lat fény ké pes iga zol -
vánnyal el lá tott köz tiszt vi se lõ je jo go sult.

17. §

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán fel me rü lõ min ta -
vé te li, la bo ra tó ri u mi, il let ve az egyéb mû sze res vizs gá la -
tok költ sé gei, to váb bá az el já rás so rán a tény ál lás tisz tá zá -
sa so rán fel me rült sze mé lyi és do lo gi költ sé gek kü lön jog -
sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban egyéb el já rá si költ -
ség nek mi nõ sül nek. A fel szá mít ha tó költ sé gek mér té két
kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

18. §

(1) Az Eü.ka ma ra tv.

a) 21. §-a (4) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként a Kor mány az egész -
ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye sze rint ille té kes
re gi o ná lis in té ze tet je lö li ki;

b) 31. §-a (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban az ott
meg je lölt ira to kat és té nye ket a Szol gá lat nak az egész ség -
ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye sze rint ille té kes re -
gionális in té ze té hez kell meg kül de ni.

(2) A Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
XXVIII. tör vény 24. §-a sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként a Kor mány az or -
vo si te vé keny ség foly ta tá sa he lye sze rint ille té kes kis tér -
sé gi in té ze tet, il le tõ leg – egész ség ügyi vá lal ko zás ese tén –
re gi o ná lis in té ze tet je lö li ki.

(3) Egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként a Kor mány
a te vé keny ség foly ta tá sá nak he lye sze rint ille té kes re gi o -
ná lis in té ze tet je lö li ki

a) a Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
LI. tör vény 19. §-a (9) be kez dé sé nek,

b) Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma rá ról
 szóló 2003. évi LXXXIII. tör vény 29. §-a (7) be kez dé sé -
nek

al kal ma zá sá ban.

(4) Az Eütv.

a) 140/A. §-a (9) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti há -
rom sze mélyt a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos a re gi o ná lis in té zet
al kal ma zot tai kö zül je lö li ki;

b) 140/E. §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti fel -
ada tok el lá tá sa so rán egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv -
ként az egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye sze -
rint ille té kes re gi o ná lis in té ze te jár el.

(5) Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes
kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 23. § (1) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv ként az egész ség ügyi dol go zó la kó he lye vagy az
egész ség ügyi szol gál ta tó te lep he lye sze rint ille té kes re gi o -
ná lis in té zet jár el.
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(6) Egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként a Kor mány
az Eüak.

a) 15. §-a (1)–(2) és (7) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban
az érin tett la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye, il let ve mun ka he -
lye sze rint ille té kes kis tér sé gi in té ze tet,

b) 30. § (4) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá ban a
meg szû nõ egész ség ügyi in téz mény szék he lye sze rint te rü -
le ti leg ille té kes kis tér sé gi in té ze tet
je lö li ki.

(7) Egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként a Kor mány
a te vé keny ség vég zé sé nek he lye sze rint kis tér sé gi in té ze -
tet je lö li ki a Kbtv.

a) 29. § (1) be kez dé sé nek,
b) 32. § (2) be kez dés a) pont já nak

al kal ma zá sá ban.

(8) A nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek
fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 7. § (9) be kez dé se sze rin ti, a Szol -
gá lat hoz be folyt bír sá gok ki ro vá sá ról, be haj tá sá ról és fel -
hasz ná lá sá ról  szóló nyil ván tar tást az or szá gos tisz ti fõ or -
vos ve ze ti, amely nek össze fog la ló ada ta i ról éven te az or -
szá gos tisz ti fõ or vos tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

(9) Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény 
15. §-a (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a Szol gá lat hoz
be folyt bír ság fel hasz ná lá sa te kin te té ben az or szá gos tisz -
ti fõ or vos tesz ja vas la tot a mi nisz ter nek.

(10) Az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény 6. §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti fel ada to kat a Szol gá lat – kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint – a tisz ti fõ gyógy sze rész (tisz ti gyógy sze rész)
út ján lát ja el.

(11) A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
6. §-a sze rin ti fel ada to kat a mi nisz ter kü lön jog sza bály
sze rint, a Szol gá lat út ján lát ja el.

A gyógyszerészeti államgazgatási szerv kijelölése

19. §

A Kor mány gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ként
az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té ze tet je lö li ki.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a ren de let a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé se it a 
fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) A
a) 10. § (4) be kez dé sé nek c) pont ja,
b) 10. § (5) be kez dé sé nek h) pont ja,

c) 20. § a) pont ja
2006. de cem ber 29-én lép ha tály ba.

(3) A 10. § (5) be kez dé sé nek gc) pont ja 2007. már ci us
31-én lép ha tály ba.

(4) A
a) 10. § (3) be kez dé sé nek aa) pont ja,
b) 10. § (4) be kez dé sé nek aa) pont ja,
c) 10. § (5) be kez dé sé nek ca)–cc), ga) és m) pont ja,
d) 19. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja és (4) be kez dé se

2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(5) A 10. § (5) be kez dé sé nek j)–k) pont ja, a 10. § (7) be -
kez dé sé nek a) pont ja, a 19. § (2) és (3) be kez dé se 2007.
áp ri lis 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(6) A 10. § (5) be kez dés hb) pont já nak „és (2)” szö veg -
ré sze 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

a) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 8. §-ának g) pont ja;

b) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 7/1991. (IV. 26.)
NM ren de let, va la mint a mó do sí tá sá ról  szóló

ba) 59/1997. (XII. 21.) NM ren de let,
bb) 21/2002. (XII. 28.) ESZCSM ren de let,
bc) 21/2002. (XII. 28.) ESZCSM ren de let,
bd) 39/2003. (VII. 16.) ESZCSM ren de let,
be) 14/2004. (XII. 26.) EüM ren de let,
bf) 16/2005. (V. 2.) EüM ren de let;
c) a mér ge zõ ha tá sú anya gok kal kap cso la tos el já rás ról

 szóló 26/1985. (V. 11.) MT ren de let vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ 16/1988. (XII. 22.) SZEM ren de let és más nép jó -
lé ti mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 47/1995.
(XII. 26.) NM ren de let;

d) az egyes or szá gos in té ze tek át szer ve zé sé vel össze -
füg gõ ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 24/2001. (VI. 29.)
EüM ren de let;

e) az egész ség ügyi szol gál ta tók és mû kö dé si en ge dé -
lyük nyil ván tar tá sá ról, va la mint az egész ség ügyi szak mai
jegy zék rõl  szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM ren de let 10. §
(3) be kez dé sé nek b) pont ja;

f) a fo ko zot tan el len õr zött szer nek mi nõ sü lõ gyógy sze -
rek or vo si ren de lé sé nek, gyógy szer tá ri for gal ma zá sá nak,
egész ség ügyi szol gál ta tók nál tör té nõ fel hasz ná lá sá nak,
nyil ván tar tá sá nak és tá ro lá sá nak rend jé rõl  szóló 43/2005.
(X. 15.) EüM ren de let 27. § (2) be lez dé sé nek b) pont ja;

g) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze te i nek ille té kességi te rü -
le té rõl  szóló 7/2005. (III. 24.) EüM ren de let.

21. §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg meg szû nik 
a Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont, rész -
le ges jog utód jai je len ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fel -
so rolt or szá gos in té ze tek.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg meg szûn -
nek a Szol gá lat me gyei/fõ vá ro si in té ze tei; a jog sza bály ban

a) a me gyei/fõ vá ro si in té zet szá má ra meg ál la pí tott ha -
tás kö rö ket a Szol gá lat re gi o ná lis in té ze te,

b) a me gyei/fõ vá ro si tisz ti fõ or vos szá má ra meg ál la pí -
tott ha tás kö rö ket a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos,

c) a me gyei/fõ vá ro si tisz ti fõ gyógy sze rész szá má ra
meg ál la pí tott ha tás kö rö ket a re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze -
rész
gya ko rol ja.

(3) A meg szû nõ me gyei/fõ vá ro si in té zet ál ta lá nos jog -
utód ja a re gi o ná lis in té zet.

(4) A kor mány ren de let ben, il let ve mi nisz te ri ren de let -
ben

a) a vá ro si/fõ vá ro si ke rü le ti in té zet szá má ra meg ál la pí -
tott ha tás kö rö ket a kis tér sé gi in té zet,

b) a vá ro si/fõ vá ro si ke rü le ti tisz ti fõ or vos szá má ra meg -
ál la pí tott ha tás kö rö ket a kis tér sé gi tisz ti fõ or vos
gya ko rol ja.

(5) 2007. ja nu ár 1. nap já tól a mun ka egész ség ügyi fel -
ada to kat az Or szá gos Mun ka ügyi és Mun ka vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség (a továb biak ban: OMMF) lát ja el. A fel ada tok
át adá sá val egy ide jû leg az Or szá gos Mun ka- és Fog lal ko -
zás-egész ség ügyi In té zet (a to váb bi ak ban: OMFI) a szo ci -
á lis és mun ka ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá ke rül.

(6) A jog sza bály vál to zás foly tán a Szol gá lat tól az
OMMF-hez ke rü lõ ha tás kö rök ese tén a fel adat át adá sá nak
nap ján fo lya mat ban lévõ ügyek ben az OMMF foly tat ja az
el já rást.

22. §

A jog utód lás ra fi gye lem mel a fel so rolt meg szû nõ költ -
ség ve té si szer vek a meg szû nés nap já val az éves költ ség ve -
té si be szá mo ló nak meg fe le lõ adat tar ta lom mal, lel tár ral és
záró fõ köny vi ki vo nat tal alá tá masz tott be szá mo lót, va la -
mint va gyon át adá si je len tést ké szí te nek a jog utód in té zet
nyi tó mér le gé nek alap já ul, me lyet leg ké sõbb 2007. jú ni us
30-áig ál lí ta nak össze.

23. §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Egész ség -
ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ról  szóló
295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ 2/B. §-sal
egé szül ki:

„2/B. § A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv ként a Hi va talt je lö li ki a biz ton sá gos és gaz da sá gos
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a
gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006.
évi XCVIII. tör vény 18. §-ának (1)–(3) be kez dé se sze rin ti
fel ada tok el lá tá sá ra.”

24. §

A Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal lét re ho zá sá ról
 szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ
5/B. §-sal egé szül ki:

„5/B. § A Kor mány élel mi szer-biz ton sá gi szerv ként a
Hi va talt je lö li ki az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi
LXXXII. tör vény 8. §-ának (2) be kez dé se és 12. §-a sze -
rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az országos intézetek elnevezése, székhelye

Or szá gos Alap el lá tá si In té zet (OALI), Bu da pest
Or szá gos Egész ség fej lesz té si In té zet (OEFI), Bu da pest
Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont (OEK), Bu da pest
Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu do má -

nyi In té zet (OÉTI), Bu da pest
Or szá gos „Fre de ric Jo li ot Cu rie” Su gár bi o ló gi ai és

 Sugáregészségügyi Ku ta tó In té zet (OSSKI), Bu da pest
Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet (OKBI), Bu da pest
Or szá gos Kör nye zet egész ség ügyi In té zet (OKI), Bu da pest
Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont

(OSzMK), Bu da pest
Or szá gos Gyer mek egész ség ügyi In té zet (OGYEI)

2. számú melléklet
a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szolgálat regionális intézeteinek elnevezése,
székhelye, ille té kessége

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Észak-al föl di Re gi o ná lis In té ze te, szék he lye: Szol nok

ille té kességi te rü le te: Haj dú-Bi har me gye, Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te, Eger

ille té kességi te rü le te: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
He ves me gye, Nóg rád me gye

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te, szék he lye: Bé kés csa ba

ille té kességi te rü le te: Bács-Kis kun me gye, Bé kés me -
gye, Csong rád me gye
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Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te, szék he lye: Ka pos vár

ille té kességi te rü le te: Ba ra nya me gye, So mogy me gye,
Tol na me gye

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te, szék he lye: Bu da -
pest

ille té kességi te rü le te: Bu da pest, Pest me gye

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Kö -
zép-Du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te, szék he lye: Veszp rém

ille té kességi te rü le te: Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter -
gom me gye, Veszp rém me gye

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Nyu -
gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te, szék he lye: Gyõr

ille té kességi te rü le te: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas
me gye, Zala me gye

3. számú melléklet
a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Szolgálat helyi szerveinek elnevezése,
székhelye, ille té kességi területe

1. Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: Szol gá lat) kis tér sé gi in té ze te i nek ille té -
kessége e mel lék let ben meg ha tá ro zott kis tér sé gek te le pü lé se -
i re ter jed ki. A fõ vá ro si ke rü le ti in té zet ille té kességi te rü le te
meg egye zik az azo nos szám mal je lölt fõ vá ro si  kerületi ön -
kor mány zat(ok) ille té kességi te rü le té vel (te rü le te i vel).

2. E ren de let ha tály ba lé pé se után ön ál ló te le pü lés sé
nyil vá ní tott te le pü lés rész an nak a kis tér sé gi – il let ve fõ vá -
ro si ke rü le ti – in té zet nek az ille té kességi te rü le té hez tar to -
zik, amely hez ön ál ló vá vá lá sa elõtt is tar to zott.

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ 
(BÁCS-KISKUN MEGYE, BÉKÉS MEGYE,

CSONGRÁD MEGYE)

ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete

Szék hely: Kecs ke mét

Kecs ke mé ti Kis tér ség

Ágas egy há za
Bal ló szög
Fel sõ la jos
Fü löp há za

Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Kun ba racs
La dány be ne
La jos mi zse
La ki te lek
Nyár lõ rinc
Or go vány
Szent ki rály
Ti sza kécs ke
Ti sza ug
Vá ros föld

Kun szent mik ló si Kis tér ség

Apos tag
Du na egy há za
Du na ve cse
Ku na dacs
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Sza bad szál lás
Szalk szent már ton
Tass
Új solt

ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete

Szék hely: Baja

Bá csal má si Kis tér ség

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za

Ba jai Kis tér ség

Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Baja
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Ér sek hal ma

2006/165. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14085



Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút

ÁNTSZ Kalocsai, Kiskõrösi Kistérségi Intézete

Szék hely: Ka lo csa

Ka lo csai Kis tér ség

Bá tya
Drág szél
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Du na te tét len
Dus nok
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Har ta
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Solt
Szak már
Új te lek
Uszód

Kis kõ rö si Kis tér ség

Akasz tó
Bó csa
Csá szár töl tés
Csen gõd
Fü löp szál lás
Im re hegy
Izsák
Kas kan tyú
Ke cel
Kis kõ rös
Páhi
Solt szen tim re
Solt vad kert
Tab di
Táz lár

ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai,
Kiskunmajsai Kistérségi Intézete

Szék hely: Kis kun ha las

Já nos hal mai Kis tér ség

Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút

Kis kun fél egy há zai Kis tér ség

Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Jász szent lász ló
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Mó ric gát
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár

Kis kun ha la si Kis tér ség

Ba lo ta szál lás
Har ka kö töny
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis szál lás
Kun fe hér tó
Pir tó
Tom pa
Zsa na

Kis kun maj sai Kis tér ség

Csó lyos pá los
Kis kun maj sa
Köm pöc
Szank

ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi 
Kistérségi Intézete

Szék hely: Bé kés csa ba

Bé kés csa bai Kis tér ség

Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Do boz
Két sop rony
Te lek ge ren dás
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Bé ké si Kis tér ség

Bé kés
Bél me gyer
Csár da szál lás
Gyo ma end rõd
Hu nya
Ka mut
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Mu rony
Tar hos

Szeg ha lo mi Kis tér ség

Bu csa
Dé va vá nya
Ecseg fal va
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Kö rös új fa lu
Szeg ha lom
Vész tõ

ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezõkovácsházai 
Kistérségi Intézete

Szék hely: Gyu la

Gyu lai Kis tér ség

Elek
Gyu la
Két egy há za
Lõ kös há za
Sza bad kí gyós
Új kí gyós

Sar ka di Kis tér ség

Bi ha rug ra
Geszt
Kö rös nagy har sány
Köt egyán
Méh ke rék
Me zõ gyán
Okány
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta
Zsa dány

Me zõ ko vács há zai Kis tér ség

Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház

Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Intézete

Szék hely: Oros há za

Oros há zai Kis tér ség

Bé kés sám son
Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Tót kom lós

Szar va si Kis tér ség

Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas

ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete

Szék hely: Sze ged

Mó ra ha lo mi Kis tér ség

Ásott ha lom
Bor dány
For rás kút
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés
Zá kány szék
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Sze ge di Kis tér ség

Al gyõ
Deszk
Dóc
Do ma szék
Kü bek há za
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zsom bó

ÁNTSZ Makói, Hódmezõvásárhelyi Kistérségi Intézete

Szék hely: Makó

Ma kói Kis tér ség

Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
Nagy lak
Ó föl de ák
Pit va ros

Hód me zõ vá sár he lyi Kis tér ség

Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent
Szék ku tas

ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki
Kistérségi Intézete

Szék hely: Szen tes

Csong rá di Kis tér ség

Csany te lek
Csong rád
Fel gyõ
Tö mör kény

Kis te le ki Kis tér ség

Baks
Ba lás tya
Csen ge le
Kis te lek
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer

Szent esi Kis tér ség

Ár pád ha lom
De re kegy ház
Eper jes
Fá bi án se bes tyén
Nagy má gocs
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 
(HAJDÚ-BIHAR MEGYE,

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE,
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete

Szék hely: Deb re cen

Deb re ce ni Kis tér ség

Deb re cen

ÁNTSZ Bal ma zúj vá ro si, De recs ke-Lé ta vér te si,
Haj dú had há zi Kis tér sé gi In té ze te

Szék hely: Deb re cen

Bal ma zúj vá ro si Kis tér ség

Bal ma zúj vá ros
Egyek
Hor to bágy
Ti sza cse ge

De recs ke-Lé ta vér te si Kis tér ség

Ál mosd
Ba ga mér
De recs ke
Haj dú ba gos
Hosszú pá lyi
Ko kad
Ko nyár
Lé ta vér tes
Mi ke pércs
Mo nos tor pá lyi
Sá ránd
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Haj dú had há zi Kis tér ség

Bocs ka i kert
Fü löp
Haj dú had ház
Haj dú sám son
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír már ton fal va
Tég lás
Új lé ta
Vá mos pércs

ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, 
Püspökladányi Kistérségi Intézete

Szék hely: Haj dú szo bosz ló

Be rettyó új fa lui Kis tér ség

Ár tánd
Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har ke resz tes
Bojt
Csök mõ
Dar vas
Esz tár
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Kis mar ja
Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Po csaj
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Úji ráz
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

Haj dú szo bosz lói Kis tér ség

Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

Püs pök la dá nyi Kis tér ség

Bá ránd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Föl des
Kaba
Nád ud var
Nagy rá bé
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári
 Kistérségi Intézete

Szék hely: Haj dú bö ször mény

Haj dú bö ször mé nyi Kis tér ség

Haj dú bö ször mény
Haj dú do rog
Haj dú ná nás

Pol gá ri Kis tér ség

Fo lyás
Gör be há za
Pol gár
Ti sza gyu la há za
Új szent mar gi ta
Új ti kos

ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete

Szék hely: Szol nok

Szol no ki Kis tér ség

Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Mart fû
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Rá kó czi új fa lu
Szász be rek
Szol nok
Ti sza je nõ
Ti sza süly
Ti sza vár kony
Tó szeg
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Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas

ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete

Szék hely: Jász be rény

Jász be ré nyi Kis tér ség

Já nos hi da
Alattyán
Jász ágó
Jász al só szent györgy
Jász apá ti
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász fény sza ru
Já szi vány
Jász já kó hal ma
Jász kis ér
Jász la dány
Jász szen tand rás
Jász te lek
Pusz ta mo nos tor

ÁNTSZ Mezõtúri, Kunszentmártoni
 Kistérségi Intézete

Szék hely: Me zõ túr

Kun szent már to ni Kis tér ség

Ci bak há za
Csé pa
Cser ke szõ lõ
Kun szent már ton
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza föld vár
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas

Me zõ tú ri Kis tér ség

Két pó
Mes ter szál lás
Me zõ hék
Me zõ túr
Túr ke ve

ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, 
Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete

Szék hely: Kar cag

Kar ca gi Kis tér ség

Be rek für dõ
Kar cag
Ken de res
Kis új szál lás
Kun ma da ras

Ti sza fü re di Kis tér ség

Abád sza lók
Kun he gyes
Na gyi ván
Ti sza bu ra
Ti sza derzs
Ti sza fü red
Ti sza gyen da
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza roff
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs
To maj mo nos to ra

Tö rök szent mik ló si Kis tér ség

Fegy ver nek
Ken gyel
Kun csor ba
Ör mé nyes
Sza jol
Ti sza bõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, 
Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete

Szék hely: Nyír egy há za

Ib rány-Nagy ha lá szi Kis tér ség

Bal sa
Besz te rec
Buj
De me cser
Gá va ven csel lõ
Gé gény
Ib rány
Kék
Ke me cse
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Nagy ha lász
Nyír bog dány
Pa szab
Szé kely
Ti sza ber cel
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

Nagy kál lói Kis tér ség

Bal kány
Biri
Bö köny
Ér pa tak
Gesz te réd
Kál ló sem jén
Nagy kál ló
Sza koly
Új fe hér tó

Nyír egy há zi Kis tér ség

Kál mán há za
Kó taj
Nagy cser kesz
Nap kor
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tu ra
Sé nyõ

Ti sza vas vá ri Kis tér ség

Ra ka maz
Sza bolcs
Szor gal ma tos
Ti már
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza nagy fa lu
Ti sza vas vá ri

ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete

Szék hely: Kis vár da

Kis vár dai Kis tér ség

Ajak
Anarcs
Benk
Domb rád
Döge

Eper jes ke
Fé nyes lit ke
Gyõ röcs ke
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Ko mo ró
Lö võ pet ri
Mán dok
Me zõ la dány
Nyír lö võ
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza bez déd
Ti sza ka nyár
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tor nyos pál ca
Tu zsér
Új domb rád
Új ke néz
Zá hony
Zsurk

ÁNTSZ Vásárosnaményi, 
Baktalórántházai Kistérségi Intézete

Szék hely: Vá sá ros na mény

Bak ta ló ránt há zai Kis tér ség

Apagy
Bak ta ló ránt há za
Ber kesz
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kar ász
Nyír kércs
Nyír ma da
Nyír tass
Nyír tét
Ó fe hér tó
Pet ne há za
Pusz ta do bos
Ra mo csa há za
Ro hod
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Vá sá ros na mé nyi Kis tér ség

Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
Gyü re
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Olcs va
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati,
Nyírbátori Kistérségi Intézete

Szék hely: Má té szal ka

Cseng eri Kis tér ség

Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Kom lód tót fa lu
Pá tyod
Por csal ma
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos ta tár fal va
Tyu kod
Ura

Fe hér gyar ma ti Kis tér ség

Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Csász ló
Cse göld
Dar nó

Fe hér gyar mat
Fü lesd
Ga csály
Gar bolc
Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis na mény
Kis pa lád
Kissze ke res
Köl cse
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Méh te lek
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy hó dos
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Ro zsály
Son kád
Sza mos sá lyi
Sza mo súj lak
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi
Zaj ta
Zsa ro lyán

Má té szal kai Kis tér ség

Fá bi án há za
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyár te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Mérk
Nagy do bos
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Na gye csed
Nyír csa holy
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Ti bor szál lás
Vaja
Vál laj

Nyír bá to ri Kis tér ség

Bá tor li get
En csencs
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyír lu gos
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
(BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE,
 HEVES MEGYE, NÓGRÁD MEGYE)

ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete

Szék hely: Mis kolc

Mis kol ci Kis tér ség

Alacs ka
Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt

Emõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kon dó
Kö röm
Má lyi
Mis kolc
Muhi
Nyék lád há za
Onga
Ónod
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó hid vég
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó szent pé ter
Sa jó vá mos
Szir ma be se nyõ
Var bó

ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, 
Ózdi Kistérségi Intézete

Szék hely: Ede lény

Ede lé nyi Kis tér ség

Abod
Ba lajt
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Deb ré te
Ede lény
Éger szög
Gal vács
Hang ács
Hegy meg
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Hid vé gar dó
Iro ta
Jós va fõ
Kom já ti
Lád be se nyõ
Lak
Mar to nyi
Me szes
Nyom ár
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Sza ká csi
Sza lon na
Szend rõ
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu hogy
Te resz te nye
To mor
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló
Zi liz

Ka zinc bar ci kai Kis tér ség

Agg te lek
Al só szu ha
Al só te le kes
Bán hor vá ti
Be ren te
Dé des ta pol csány
Dö vény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Fel sõ te le kes
Imo la
Izsó fal va
Ják fal va
Kánó
Ka zinc bar ci ka
Ku ri tyán
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Or mos bá nya
Ra gály
Ru da bá nya
Ru dolf te lep

Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zu bogy

Ózdi Kis tér ség

Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser nely
Csok va o mány
Do ma há za
Du bi csány
Far kas lyuk
Gö mör szõ lõs
Han gony
Hét
Jár dán há za
Ke le mér
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Sáta
Se rény fal va
Up pony

ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezõcsáti, 
Mezõkövesdi Kistérségi Intézete

Szék hely: Ti sza új vá ros

Me zõ csá ti Kis tér ség

Árok tõ
Ge lej
Ig ri ci
Me zõ csát
Ti sza bá bol na
Ti sza do rog ma
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Ti sza ke szi
Ti sza tar ján
Ti sza valk

Me zõ kö ves di Kis tér ség

Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Vat ta

Ti sza új vá ro si Kis tér ség

Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Kesz nyé ten
Kis csécs
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza pal ko nya
Ti sza új vá ros

ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, 
Szikszói Kistérségi Intézete

Szék hely: Encs

Aba új-Hegy kö zi Kis tér ség

Aba új szán tó
Aba új vár
Arka

Bas kó
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Fony
Gönc
Gönc rusz ka
Hej ce
Her nád cé ce
Her nád szur dok
Hi das né me ti
Ké ked
Kor lát
Mo gyo rós ka
Pá nyok
Re géc
Sima
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

En csi Kis tér ség

Aba ú jal pár
Aba új kér
Al só gagy
Bak ta kék
Be ret
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ gagy
For ró
Fu ló kércs
Ga gya pá ti
Ga rad na
Her nád bûd
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád vé cse
Ináncs
Kány
Ke resz té te
Krasz nok vaj da
Lit ka
Méra
No va jid rány
Pam lény
Pere
Pe re cse
Pusz ta rad vány
Sza la szend
Szász fa
Sze me re
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Szik szói Kis tér ség

Aba új lak
Aba új szol nok
Al só va dász
Asza ló
Fel sõ dob sza
Fel sõ va dász
Gad na
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Hal maj
Her nád kércs
Hom rogd
Kázs márk
Kis ki nizs
Kupa
Léh
Mo naj
Nagy ki nizs
Nyés ta
Rá sony sáp be rencs
Se lyeb
Szen tist ván bak sa
Szik szó

ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki,
Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete

Szék hely: Sze rencs

Bod rog kö zi Kis tér ség

Al só be rec ki
Bod rog ha lom
Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Kar csa
Ka ros
Kis roz vágy
Lá ca csé ke
Nagy roz vágy
Pá cin
Rév le ány vár
Ri cse
Sem jén
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Zemp lé na gárd

Sá ros pa ta ki Kis tér ség

Bod ro go la szi
Er dõ hor vá ti
György tar ló
Há rom hu ta

Her ceg kút
Ke néz lõ
Kom lós ka
Mak kos hoty ka
Olasz lisz ka
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Tolcs va
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Zal kod

Sá to ral ja új he lyi Kis tér ség

Al só reg mec
Bózs va
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Hol ló há za
Kis hu ta
Ko vács vá gás
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nyí ri
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá to ral ja új hely
Vá gás hu ta
Vily vi tány

Sze ren csi Kis tér ség

Al só dob sza
Be kecs
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sós tó fal va
Sze rencs
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tállya
Ti sza lúc
Új csa ná los
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To kaj Kis tér ség

Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Sze gi
Sze gi long
Tak ta báj
Tar cal
Ti sza la dány
Ti sza tar dos
To kaj

ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai, 
Pétervásárai Kistérségi Intézete

Szék hely: Eger

Bé la pát fal vai Kis tér ség

Ba la ton
Bá tor
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger bocs
Eger cse hi
He ves ara nyos
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs

Egri Kis tér ség

An dor nak tá lya
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger sza lók
Eger szó lát
Fel sõ tár kány
Ke re csend
Mak lár
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Szar vas kõ

Pé ter vá sá rai Kis tér ség

Bo dony
Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet

Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Is ten me ze je
Ivád
Kis fü zes
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Pa rád
Pa rád sas vár
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szent do mon kos
Tar na le lesz
Ter pes
Vá ra szó

ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete

Szék hely: Hat van

Gyön gyö si Kis tér ség

Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Szû csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

Hat va ni Kis tér ség

Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
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He réd
Hort
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Ró zsa szent már ton
Zagy va szán tó

ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete

Szék hely: Fü ze sa bony

Fü ze sa bo nyi Kis tér ség

Al deb rõ
Be se nyõ te lek
Dor mánd
Eger far mos
Fel deb rõ
Fü ze sa bony
Kál
Ká pol na
Komp olt
Me zõ sze me re
Me zõ tár kány
Nagy út
Po rosz ló
Sa rud
Szi ha lom
Tar na szent má ria
Tó fa lu
Új lõ rinc fal va
Ver pe lét

He ve si Kis tér ség

Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kis kö re
Köm lõ
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Ti sza ná na
Za ránk

ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, 
Pásztói Kistérségi Intézete

Szék hely: Sal gó tar ján

Bá tony te re nyei Kis tér ség

Bá tony te re nye
Do rog há za
Kis bár kány
Luc fal va
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Sám son há za
Szu ha

Pász tói Kis tér ség

Al só told
Bér
Bo kor
Bu ják
Csé cse
Cser hát szen ti ván
Ecseg
Egy há zas den ge leg
Er dõ kürt
Er dõt ar csa
Fel sõ told
Ga ráb
Hé ha lom
Job bá gyi
Kál ló
Kis bá gyon
Ko zárd
Ku ta só
Mát ra szõ lõs
Pa lo tás
Pász tó
Szar vas ge de
Szi rák
Szur dok püs pö ki
Tar
Va nyarc

Sal gó tar já ni Kis tér ség

Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
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Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
Lit ke
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Rá kó czi bá nya
Ság új fa lu
Sal gó tar ján
Sós har tyán
Szal ma tercs
Szi las po gony
Vizs lás
Za bar

ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, 
Szécsényi Kistérségi Intézete

Szék hely: Ba las sa gyar mat

Ba las sa gyar ma ti Kis tér ség

Ba las sa gyar mat
Becs ke
Ber cel
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta
He ren csény
Hont
Hu gyag
Iliny
Ipoly ve ce
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Szan da
Szé csén ke
Szügy
Te rény

Rét sá gi Kis tér ség

Al só pe tény
Bánk
Ber ke nye
Bor sos be rény
Di ós je nõ
Fel sõ pe tény
Hor pács
Ke szeg
Két bo dony
Kis ecset
Le génd
Nagy oro szi
Né zsa
Nóg rád
Nóg rád sáp
Nõ tincs
Õs agárd
Pusz ta ber ki
Rét ság
Rom hány
Szá tok
Szen de hely
Szen te
Te res ke
Tol mács

Szé csé nyi Kis tér ség

End re fal va
Hol ló kõ
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
(GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE, VAS MEGYE,

ZALA MEGYE)

ÁNTSZ Gyõri, Pannonhalmai, Téti
 Kistérségi Intézete

Szék hely: Gyõr

Gyõ ri Kis tér ség

Abda
Bõny
Börcs
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Du na szeg
Du na szent pál
Ene se
Gö nyû
Gyõr
Gyõr la da mér
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyúl
Öt te vény
Pér
Rá ba pa to na
Rét alap
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Vé nek

Pan non hal mai Kis tér ség

Ba kony gyi rót
Ba kony pé terd
Ba kony szent lász ló
Écs
Fe nyõ fõ
Gyõ rasszony fa
Gyõr ság
Lázi
Nyal ka
Pan non hal ma
Páz mánd fa lu
Ra vazd
Ro mánd
Si ká tor
Táp
Táp szent mik lós
Tar ján pusz ta
Veszp rém var sány

Téti Kis tér ség

Ár pás
Bo don hely
Csik vánd
Fel péc
Gyar mat
Gyö mö re
Gyõr sze me re
Ka jár péc
Kis ba bot

Mér ges
Mó ri chi da
Rá ba csé csény
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
So bor
So ko ró pát ka
Sze re cseny
Té nyõ
Tét

ÁNTSZ Csornai, Kapuvári Kistérségi Intézete

Szék hely: Csor na

Csor nai Kis tér ség

Acsa lag
Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egye d
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

Ka pu vá ri Kis tér ség

Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
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Dé nes fa
Edve
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Rá ba ke cöl
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete

Szék hely: Mo son ma gya ró vár

Mo son ma gya ró vá ri Kis tér ség

Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
Hé der vár
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Lé bény
Le vél
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

ÁNTSZ Sopron-Fertõdi Kistérségi Intézete

Szék hely: Sop ron

Sop ron-Fer tõ di Kis tér ség

Ág fal va
Csá ford já nos fa

Csa pod
Csér
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ boz
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gya ló ka
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Iván
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pe tõ há za
Pinnye
Pusz ta csa lád
Rép ce sze me re
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Új kér
Und
Völ csej
Zsi ra

ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, 
Kõszegi Kistérségi Intézete

Szék hely: Szom bat hely

Csep re gi Kis tér ség

Bõ
Bük
Cher nel há za da mo nya
Csep reg
Gór
Hegy fa lu
Ik lan be rény
Lócs
Mes ter há za
Nagy ge resd
Ne mes lá dony
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Rép ce szent györgy
Saj tos kál
Si ma ság
Tom pa lá dony
Tor más li get
Tö mörd

Kõ sze gi Kis tér ség

Bo zsok
Cák
Gyön gyös fa lu
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

Szom bat he lyi Kis tér ség

Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Csem pesz ko pács
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Hor vát lö võ
Ják
Ki su nyom
Mesz len
Ná rai
Nar da
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Rum
Sal kö ves kút
Sé
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Söp te
Szent pé ter fa
Szom bat hely
Ta na kajd

Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vasszil vágy
Vát
Vép
Zsennye

ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete

Szék hely: Sár vár

Cell dö möl ki Kis tér ség

Boba
Bor gá ta
Cell dö mölk
Csön ge
Duka
Egy há zas he tye
Já nos há za
Kar akó
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk
Mer se vát
Mes te ri
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ostf fy asszony fa
Pá poc
Szer gény
To korcs
Vö nöck

Sár vá ri Kis tér ség

Bejc gyer tyá nos
Bö göt
Bö gö te
Csá nig
Csé nye
Gér ce
Hosszú pe resz teg
Iker vár
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Ják fa
Káld
Ke néz
Meggyes ko vá csi
Me gye hid
Nick
Nyõ gér
Ölbõ
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce lak
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
Ura i új fa lu
Vá mos csa lád
Vá sá ros mis ke
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Zsé deny

ÁNTSZ Körmendi, Õriszentpéteri, Szentgotthárdi,
Vasvári Kistérségi Intézete

Szék hely: Kör mend

Kör men di Kis tér ség

Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Ná dasd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Ne mes rem pe hol lós
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Szar vas kend
Va sal ja

Õri szent pé te ri Kis tér ség

Ba ján se nye
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kon dor fa
Ma gyar szom bat fa
Nagy rá kos
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Szak nyér
Sza la fõ
Szat ta
Szõ ce
Ve le mér
Vi szák

Szent gott hár di Kis tér ség

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Két völgy
Ma gyar lak
Ne mes med ves
Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

Vas vá ri Kis tér ség

Al só új lak
And rás fa
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Eger völgy
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Mi kosszép lak
Nagy ti laj
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Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba hid vég
Sár fi miz dó
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

ÁNTSZ Zalaegerszegi, Lenti Kistérségi Intézete

Szék hely: Za la eger szeg

Len ti Kis tér ség

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka tes kánd
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lo vá szi
Ma gyar föld
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pór szom bat
Pör de föl de
Pusz ta apá ti
Ra mo csa

Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent pé ter föl de
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke

Za la eger sze gi Kis tér ség

Ali bán fa
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Bon cod föl de
Böde
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Cson ka hegy hát
Csö de
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Ke mén fa
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Mi se fa
Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
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Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Oz mán bük
Pa csa
Pad ár
Pál fi szeg
Pet hõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta szent lász ló
Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Szent pé te rúr
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vas pör
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la lö võ
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok

ÁNTSZ Keszthely-Hévízi,
 Zalaszentgróti Kistérségi Intézete

Szék hely: Keszt hely

Keszt hely-Hé ví zi Kis tér ség

Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Hé víz

Kar macs
Keszt hely
Ne mes bük
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la kö ves kút
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár

Za la szentg ró ti Kis tér ség

Al más há za
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Kis vá sár hely
Li get fal va
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhid
Pa kod
Sé nye
Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete

Szék hely: Nagy ka ni zsa

Le te nyei Kis tér ség

Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Bors fa
Bu csu ta
Csör nye föld
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Ker ka szent ki rály
Kis cse hi
Kis tol mács
Lasz to nya
Le te nye
Lis pe szen ta dor ján
Ma róc
Mol ná ri
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Ol tárc
Pet ri ven te
Pusz ta ma gya ród
Ri gyác
Sem jén há za
Szent lisz ló
Szent mar git fal va
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

Nagy ka ni zsai Kis tér ség

Al só rajk
Ba la ton ma gya ród
Be lez na
Bocs ka
Bör zön ce
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Füz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mu ra ke resz túr
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ra da
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Orosz tony

Pat
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Sand
Sor más
Surd
Sze pet nek
Új ud var
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szent ba lázs
Za la szent ja kab
Za la új lak

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
(BARANYA MEGYE, SOMOGY MEGYE, 

TOLNA MEGYE)

ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete

Szék hely: Pécs

Pé csi Kis tér ség

Aba li get
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bir ján
Bo gád
Bos ta
Cser kút
Ege rág
El lend
Gör csöny
Gyód
Husz tót
Ke szü
Kis he rend
Ko vács szé ná ja
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Nagy ko zár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pé csud vard
Pel lérd
Po gány
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Re ge nye
Ro mo nya
Sza lán ta
Sze mely
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd
Ten ge ri
Té seny

Sellyei Kis tér ség

Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Be sen ce
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
Fel sõ szent már ton
Gil ván fa
Hegy szent már ton
Hi rics
Ká kics
Kem se
Kis asszony fa
Kis szent már ton
Kó rós
Lú zsok
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Oko rág
Ózd fa lu
Páp rád
Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Vajsz ló
Vej ti
Za lá ta

Sik ló si Kis tér ség

Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Be re mend
Bis se
Csar nó ta
Cún
Di ós visz ló

Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis lip pó
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
La pán csa
Ma gyar bóly
Már fa
Má rok
Matty
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Pal ko nya
Pécs de ve cser
Pe terd
Rád fal va
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza por ca
Sza va
Té sen fa
Tú rony
Új pet re
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány

ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi, 
Sásdi Kistérségi Intézete

Szék hely: Kom ló

Kom lói Kis tér ség

Bo do lya bér
Egy há zas ko zár
Hegy hát ma róc
Hosszú he tény
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Ká rász
Kom ló
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Sza lat nak
Szár ász
Szász vár
Tófû
Vé kény

Pécs vá ra di Kis tér ség

Apát va rasd
Ber kesd
Er dõs mecs ke
Er zsé bet
Fa ze kas bo da
Hi das
Ká toly
Ké kesd
Lo vász he tény
Mar ton fa
Me csek ná dasd
Nagy pall
Ó bá nya
Ó fa lu
Pécs vá rad
Pe re ked
Szel lõ
Szi lágy
Zen gõ vár kony

Sás di Kis tér ség

Ág
Al só mo cso lád
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bi kal
Fel sõ eger szeg
Ge ré nyes
Göd re
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kis va szar
Má gocs
Me ké nyes
Me zõd
Mind szent go di sa
Nagy haj más

Orosz ló
Palé
Sásd
Szágy
Tar rós
Té kes
Tor más
Var ga
Vá sá ros dom bó
Vázs nok

ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete

Szék hely: Mo hács

Mo há csi Kis tér ség

Bab arc
Bár
Bel várd gyu la
Be ze dek
Bóly
Bor jád
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Fe ked
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hás ságy
Hi mes há za
Ho mo rúd
Iván dár da
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód
Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo hács
Mo nyo ród
Nagy bud mér
Nagy nyá rád
Olasz
Pa lo ta bo zsok
Pó csa
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze bény
Sze der kény
Szé kely sza bar
Szûr
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Töt tös
Ud var
Vé ménd
Ver send

ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, 
Szentlõrinci Kistérségi Intézete

Szék hely: Barcs

Bar csi Kis tér ség

Ba bó csa
Barcs
Bé la vár
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kál mán csa
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
Lad
La kó csa
Pa tos fa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

Szi get vá ri Kis tér ség

Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Bán fa
Ba sal
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bü rüs
Cse bény
Cser tõ
Dencs há za
End rõc
Gyön gyös mel lék
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa

Ka tád fa
Két új fa lu
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Pa ta pok lo si
Pet tend
Ró zsa fa
So mogy apá ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy visz ló
Szent dé nes
Szen te gát
Szent lász ló
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor

Szent lõ rin ci Kis tér ség

Bi csérd
Boda
Bük kösd
Cser di
Cson ka mind szent
Dinnye ber ki
Ger de
Gyöngy fa
He les fa
Het ve hely
Ka csó ta
Ki rály egy há za
Okor völgy
Pécs ba go ta
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent ka ta lin
Szent lõ rinc
Ve lény
Zók
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ÁNTSZ Kaposvári Kistérségi Intézete

Szék hely: Ka pos vár

Ka pos vá ri Kis tér ség

Al só bo gát
Bár dud var nok
Baté
Bod rog
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Cso ma
Csom bárd
Csö köly
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Ga dács
Gá los fa
Gige
Göl le
Haj más
Hed re hely
Hen cse
He tes
Igal
Jákó
Juta
Ka dar kút
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ker cse li get
Ki sasszond
Kis gya lán
Kis kor pád
Kõ kút
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Mike
Mos dós
Nagy ba jom
Nagy ber ki
Orci
Osz to pán
Pál ma jor

Pa ta lom
Pat ca
Po lány
Rák si
Ri nya ko vá csi
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
So mogy szil
Sza ba di
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Ta szár
Új vár fal va
Vár da
Vis nye
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál

ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, 
Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete

Szék hely: Mar ca li

Csur gói Kis tér ség

Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Inke
Õr ti los
Po gány szent pé ter
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szent a
Zá kány
Zá kány fa lu

Fo nyó di Kis tér ség

Ba la ton be rény
Ba la ton bog lár
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Ba la ton feny ves
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton lel le
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton szent györgy
Fo nyód
Ga más
Lát rány
Or da cse hi
So mogy ba bod
So mogy túr
Visz

Len gyel tó ti Kis tér ség

Bu zsák
Gyugy
Hács
Kis be rény
Len gyel tó ti
Öreg lak
Pa muk
So mogy vá mos
So mogy vár
Szõ lõs gyö rök

Mar ca li Kis tér ség

Ba la ton új lak
Bö hö nye
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Ne mes vid
Nik la
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Sze nyér
Szõ ke dencs
Tap sony

Tás ka
Ti kos
Var ász ló
Vése
Vörs

Nagy atá di Kis tér ség

Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

ÁNTSZ Siófoki, Balatonföldvári,
 Tabi Kistérségi Intézete

Szék hely: Sió fok

Ba la ton föld vá ri Kis tér ség

Ba la ton föld vár
Ba la ton õszöd
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy cse pely
Pusz ta sze mes
Szán tód
Szó lád
Te le ki

Sió fo ki Kis tér ség

Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton sza ba di
Nagy be rény
Nyim
Ság vár
Sió fok
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Si ó jut
Som
Za már di

Tabi Kis tér ség

An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Bonnya
Fiad
Ká nya
Ka poly
Kára
Ka rád
Kis bár apá ti
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mo gya csa
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy meggyes
Szo ro sad
Tab
Ten gõd
Tor vaj
Tö rök kop pány
Zala
Zics

ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, 
Paksi Kistérségi Intézete

Szék hely: Szek szárd

Bony há di Kis tér ség

Apar hant
Bá ta a pá ti
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Grá bóc
Gyö re
Iz mény
Ka kasd
Kis do rog
Kis má nyok
Kis vej ke
Len gyel
Mór ágy
Mõ csény
Mucs fa
Nagy má nyok
Nagy vej ke

Te vel
Vár al ja
Zá vod

Pak si Kis tér ség

Bi kács
Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks
Pál fa
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

Szek szár di Kis tér ség

Al só ná na
Al só nyék
Báta
Bá ta szék
Bo gyisz ló
Decs
Fá cán kert
Fadd
Fel sõ ná na
Harc
Kéty
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Mur ga
Õcsény
Pör böly
Sár pi lis
Si ó a gárd
Szál ka
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Tol na
Vár domb
Zom ba

ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete

Szék hely: Dom bó vár

Dom bó vá ri Kis tér ség

At ta la
Csib rák
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Csi kós tõt tõs
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Nak
Szakcs
Vá rong

Ta má si Kis tér ség

Be lecs ka
Di ós be rény
Dúzs
Ér tény
Fel sõ nyék
Für ged
Gyönk
Hõ gyész
Ireg szem cse
Ka laz nó
Ke szõ hi deg kút
Kis szé kely
Kop pány szán tó
Ma gyar ke szi
Misz la
Mu csi
Nagy kó nyi
Nagy szé kely
Nagy szo koly
Ozo ra
Pin ce hely
Re göly
Si mon tor nya
Sza ka dát
Sza kály
Szá razd
Ta má si
Tol na né me di
Ud va ri
Úji reg
Var sád

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
(FEJÉR MEGYE, KOMÁROM-ESZTERGOM

MEGYE, VESZPRÉM MEGYE)

ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi, 
Gárdonyi Kistérségi Intézete

Szék hely: Szé kes fe hér vár

Abai Kis tér ség

Aba
Csõsz
Ká loz
Sár ke reszt úr
Sá rosd
Sár szent ágo ta
Se re gé lyes
So po nya
Tác

Enyin gi Kis tér ség

Dég
Enying
Kis láng
La jos ko má rom
Lep sény
Má tyás domb
Me zõ ko má rom
Me zõ szent györgy
Sza bad hid vég

Gár do nyi Kis tér ség

Gár dony
Ká pol nás nyék
Na dap
Pá kozd
Páz mánd
Su ko ró
Ve len ce
Zi chy új fa lu

Szé kes fe hér vá ri Kis tér ség

Csór
Füle
Isz ka szent györgy
Jenõ
Kõ szár hegy
Lo vas be rény
Moha
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Ná dasd la dány
Pát ka
Pol gár di
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sár szent mi hály
Sza bad battyán
Szé kes fe hér vár
Úr hi da
Ver eb
Zá moly

ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, 
Sárbogárdi Kistérségi Intézete

Szék hely: Du na új vá ros

Ado nyi Kis tér ség

Adony
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Iván csa
Kulcs
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Sza bad egy há za

Er csi Kis tér ség

Ba racs ka
Er csi
Gyú ró
Ka já szó
Mar ton vá sár
Rác ke reszt úr
Tor das

Du na új vá ro si Kis tér ség

Ba racs
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Kis apos tag
Me zõ fal va
Nagy ka rá csony
Nagy ve nyim
Rác al más

Sár bo gár di Kis tér ség

Alap
Al só szen ti ván
Cece
Han tos
Igar

Me zõ szi las
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Vaj ta

ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézete

Szék hely: Mór

Bics kei Kis tér ség

Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Csák vár
Etyek
Fel csút
Gánt
Mány
Óba rok
Szár
Ta bajd
Új ba rok
Vál
Vér te sa csa
Vér tes bog lár

Móri Kis tér ség

Ba kony cser nye
Ba kony kú ti
Ba lin ka
Bo dajk
Csák be rény
Csó ka kõ
Fe hér vár csur gó
Isz ti mér
Kin cses bá nya
Ma gyar al más
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete

Szék hely: Ko má rom

Kis bé ri Kis tér ség

Ács tesz ér
Aka
Ász ár
Ba kony bánk
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Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csá szár
Csat ka
Csép
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér
Réde
Súr
Tár kány
Vért es ket hely

Ko má ro mi Kis tér ség

Ács
Al más fü zi tõ
Bá bol na
Bana
Csém
Ki sig mánd
Ko má rom
Mo csa
Na gyig mánd

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete

Szék hely: Do rog

Do ro gi Kis tér ség

An na völgy
Baj na
Csol nok
Dág
Do rog
Epöl
Kesz tölc
Le ány vár
Má ria ha lom
Nagy sáp
Pi lis csév
Sá ri sáp
To kod
To ko dal tá ró
Úny

Esz ter go mi Kis tér ség

Ba jót
Dö mös
Esz ter gom
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
Pi lis ma rót

Süt tõ
Tát

ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi 
Kistérségi Intézete

Szék hely: Ta ta bá nya

Orosz lá nyi Kis tér ség

Bo kod
Dad
Kecs kéd
Köm lõd
Orosz lány
Szák szend

Ta tai Kis tér ség

Baj
Du na al más
Du na szent mik lós
Kocs
Na szály
Nesz mély
Szo mód
Tar dos
Tata
Vér tes tol na

Ta ta bá nyai Kis tér ség

Gyer mely
Hé reg
Kör nye
Szár li get
Szo mor
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs

ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci 
Kistérségi Intézete

Szék hely: Veszp rém

Vár pa lo tai Kis tér ség

Ber hi da
Õsi
Öskü
Pét für dõ
Tés
Vár pa lo ta
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Veszp ré mi Kis tér ség

Bánd
Bar nag
Haj más kér
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ki rály szen tist ván
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Pap ke szi
Pula
Sóly
Szent gál
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vi lo nya
Vö rös tó

Zir ci Kis tér ség

Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Ep lény
Jásd
Ló kút
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Szá pár
Zirc

ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, 
Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete

Szék hely: Ba la ton fü red

Ba la ton al má di Kis tér ség

Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ba la ton vi lá gos
Csaj ág

Fel sõ örs
Kün gös
Li tér
Lo vas
Szent ki rály sza bad ja

Ba la ton fü re di Kis tér ség

Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton csi csó
Ba la ton fü red
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Mon osz ló
Ó bu da vár
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Szen tan tal fa
Szent ja kab fa
Ta gyon
Ti hany
Vá szoly
Zán ka

Sü me gi Kis tér ség

Ba zsi
Bo dor fa
Csab ren dek
Dab ronc
Gó gán fa
Gye pü ka ján
He tye fõ
Hosz tót
Káp ta lan fa
Me gyer
Ne mes hany
Ri gács
Sü meg
Sü megp rá ga
Szen tim re fal va
Ukk
Veszp rém gal sa
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Za la szeg vár

Ta pol cai Kis tér ség

Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
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Ba la to ne de rics
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Gyu la ke szi
He gyesd
Hegy ma gas
Ka polcs
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mind szent kál la
Mo nos tor apá ti
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ra pos ka
Rév fü löp
Sal föld
Sás ka
Szent bék kál la
Szig li get
Ta li án dö rögd
Ta pol ca
Uzsa
Vi gánt pe tend
Za la ha láp

ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete

Szék hely: Pápa

Pá pai Kis tér ség

Ad ász te vel
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb
Bé kás
Csót
Dáka
Döb rön te
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gic
Ho mok bö dö ge
Ke me nes hõ gyész

Ke me nesszent pé ter
Kup
Kül sõ vat
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
Vi nár

ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete

Szék hely: Ajka

Aj kai Kis tér ség

Ador ján há za
Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
Csög le
Dab rony
De ve cser
Doba
Ege ral ja
Ha lim ba
Isz káz
Ka mond
Ka ra kó ször csök
Ker ta
Kis ber zseny
Kis csõsz
Kis lõd
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Kis pi rit
Kis szõ lõs
Ko lon tár
Ma gyar po lány
Na gya lá sony
Nagy pi rit
Nosz lop
Nyi rád
Oro szi
Öcs
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
Szõc
Tüs ke vár
Úr kút
Vá ros lõd
Vid

KÖ ZÉP-MA GYAR OR SZÁ GI RÉ GIÓ
(PEST ME GYE, BU DA PEST)

ÁNTSZ Budaörsi Kistérségi Intézete

Szék hely: Érd

Bu da ör si Kis tér ség

Bi a tor bágy
Bu da örs
Di ósd
Érd
Her ceg ha lom
Pusz ta zá mor
Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok
Tö rök bál int

ÁNTSZ Ceglédi Kistérségi Intézete

Szék hely: Ceg léd

Ceg lé di Kis tér ség

Abony
Al ber tir sa
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Dán szent mik lós
Jász ka ra je nõ
Ko csér

Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Nagy kõ rös
Nyárs apát
Tá pió szõ lõs
Tör tel
Új szil vás

ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Kistérségi Intézete

Szék hely: Da bas

Da ba si Kis tér ség

Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ör kény
Pusz ta vacs
Tá bor fal va
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

Gyá li Kis tér ség

Al só né me di
Bu gyi
Fel sõ pa kony
Gyál
Ócsa
Üllõ
Ve csés

ÁNTSZ Gödöllõi, Aszódi, Veresegyházi 
Kistérségi Intézete

Szék hely: Gö döl lõ

Aszó di Kis tér ség

Aszód
Bag
Do mony
Gal ga hé víz
Hé víz györk
Ik lad
Kar tal
Tura
Ver seg

Gö döl lõi Kis tér ség

Csö mör
Dány

14118 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/165. szám



Gö döl lõ
Isa szeg
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Nagy tar csa
Pé cel
Sza da
Vác szent lász ló
Val kó
Zsám bok

Ve res egy há zi Kis tér ség

Cso mád
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Õr bottyán
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác rá tót
Ve res egy ház

ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete

Szék hely: Mo nor

Mo no ri Kis tér ség

Bé nye
Csév ha raszt
Ecser
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
Men de
Mo nor
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Úri
Va sad

Nagy ká tai Kis tér ség

Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ

Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári 
Kistérségi Intézete

Szék hely: Szent end re

Pi lis vö rös vá ri Kis tér ség

Bu da je nõ
Bu da ke szi
Nagy ko vá csi
Páty
Per bál
Pi lis bo ros je nõ
Pi lis csa ba
Pi lis jász fa lu
Pi lisszán tó
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Re me te szõ lõs
Soly már
Tel ki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsám bék

Szent end rei Kis tér ség

Bu da ka lász
Cso bán ka
Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszent ke reszt
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
Po máz
Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete

Szék hely: Vác

Du na ke szi Kis tér ség

Du na ke szi
Fót
Göd
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Szo bi Kis tér ség

Ber ne ce ba rá ti
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Pe rõ csény
Szob
Tésa
Vá mos mi ko la
Ze be gény

Váci Kis tér ség

Acsa
Csö rög
Csõ vár
Gal ga györk
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Nagy ma ros
Penc
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Ve rõ ce

ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete

Szék hely: Rác ke ve

Rác ke vei Kis tér ség

Apaj
Ápor ka
Dél egy há za
Döm söd
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma jos há za
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse

Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent már ton
Szi get szent mik lós
Szi get új fa lu
Tak sony
Tö köl

ÁNTSZ Budapest I.–II.–XII. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest III. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest IV.–XV. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest V.–XIII. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest VI.–VII. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest VIII.–IX. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest X.–XVII. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest XI.–XXII. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest XIV.–XVI. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest XVIII.– XIX. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest
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ÁNTSZ Budapest XX.–XXIII. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

ÁNTSZ Budapest XXI. Kerületi Intézete

Szék hely: Bu da pest

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 Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
88.  §-a és a 90.  § (1) be kez dés c) pont ja, va la mint 91/A.  §-a 
alap ján, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény 62.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra fi gye lem mel a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap -
cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs államigazga -
tási szerv ként a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va talt
 jelöli ki.

2.  §

A Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal, amely a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter irá nyí tá sa alatt
mû kö dõ ön ál ló an gaz dál ko dó, tel jes jog kör rel ren del ke zõ
köz pon ti költ ség ve té si szerv (szék he lye: 1085 Bu da pest,
Ba ross u. 22–26.) 2007. ja nu ár 31. nap já val meg szû nik.

3.  §

(1) A Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ál ta lá nos
jog utód ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal.

(2) A Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ke ze lé sé -
ben lévõ va gyon ke ze lé se te kin te té ben a jog utód – a Köz -
pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló 272/2003.
(XII. 24.) Korm. ren de let alap ján – a Köz pon ti Szol gál ta -
tá si Fõ igaz ga tó ság.

4.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„f) A mi nisz ter irá nyít ja
fa) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val kap cso la tos – a ren -

de let 1. szá mú mel lék le té ben rész le te zett – fel ada tok el lá -
tá sát, va la mint

fb) a ha tá ron túli ma gyar ság gal kap cso la tos kor mány -
za ti te vé keny sé get (nem zet po li ti ka),

fc) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i nak biz to sí tá -
sá val kap cso la tos kor mány za ti te vé keny sé get (ki sebb ség -
po li ti ka), amely so rán el lát ja a kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i nak biz to sí tá -
sá val kap cso la tos fel ada to kat, to váb bá elõ ké szí ti a nem -
zeti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze té vel és jo ga i val össze -
füg gõ jog sza bá lyo kat, va la mint e tárgy kör ben tör vény
vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri
ren de le tet ad ki, az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve
gya ko rol ja a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la -
tos kor mány za ti ha tás kö re it, ko or di nál ja a kor mány za ti
szer vek rész vé te lét, köz re mû kö dé sét a ki sebb sé gek jo ga i -
nak ér vé nye sü lé sé ben, to váb bá a ki sebb sé gi ön kor mány -
za tok tör vényességi el len õr zé se vo nat ko zá sá ban együtt -
mû kö dik az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter -
rel a köz igaz ga tá si hi va ta lok szak mai irá nyí tá sá ban.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:
[A mi nisz ter – kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint –

irá nyít ja]
„l) a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va talt;”.

5.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

6.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ról  szóló

125/2001. (VII. 10.) Korm. ren de let
aa) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az if jú sá gi, csa lád -

ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be „a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter”
 szöveg,

ab) 3.  §-ában és 11.  §-ának b) pont já ban „az If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nök ség” szö veg,

b) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és h) pont já ban az „a szo -
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ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az
„a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel” szö veg
lép.

7.  §

2007. feb ru ár 1-jén
a) e ren de let 1.  §-ának he lyé be az aláb bi ren del ke zés

lép:
„1.  § A Kor mány a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel

kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs ál lam igaz -
ga tá si szerv ként a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt je lö li ki.”

b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ új
5/B.  §-sal egé szül ki:

„5/B.  § A Hi va tal el lát ja a ma gyar or szá gi nem ze ti és
 etnikai ki sebb sé gek kel kap cso la tos ál la mi fel ada to kat,
 koordinálja a mi nisz té ri u mok és a köz pon ti államigazga -
tási szer vek ez zel össze füg gõ te vé keny sé gét, elõ ké szí ti a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze té vel és jo ga i val
össze füg gõ jog sza bá lyo kat.”

c) az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv -
vezetési kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 10.  § (4) be kez dé sé -
ben és a 45/A.  § (6) be kez dé sé ben a „Nem ze ti és Et ni kai
Ki sebb sé gi Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal hoz” szö veg,

d) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 43.  § (6) be kez dé sé -
ben a „Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal nak” szö veg -
rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak” szö veg,

e) a ki sebb sé gi ön kor mány za tok költ ség ve té sé nek,
gaz dál ko dá sá nak, va gyon jut ta tá sá nak egyes kér dé se i rõl
 szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. ren de let 3.  § (5) be kez dé sé -
ben a „Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal el nö két”
szö veg rész he lyé be „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 minisztert” szö veg

lép.

8.  §

2007. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti
a) a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ról  szóló

125/2001. (VII. 10.) Korm. ren de let, to váb bá a Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ról  szóló 125/2001. (VII. 10.)
Korm. ren de le tet mó do sí tó 244/2002. (XI. 16.) Korm. ren -
de let, il let ve a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ról
 szóló 125/2001. (VII. 10.) Korm. ren de le tet mó do sí tó
35/2005. (III. 1.) Korm. ren de let,

b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl

 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let nek e ren de let
4.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 3.  §-a l) pont ja,

c) e ren de let 6.  §-ának a) pont ja.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
364/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete

a határon túli magyarsággal összefüggõ kormányzati
feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó

intézményrendszer átalakításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, to -
váb bá az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 91/A.  § (3) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

A Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la, amely a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel ügye le te alatt mû kö dõ
ön ál ló an gaz dál ko dó, tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti
hi va tal (szék he lye: 1016 Bu da pest, Bérc u. 13–15.) 2006.
de cem ber 31. nap já val meg szû nik.

2.  §

(1) A Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lá nak ál ta lá nos
jog utód ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal.

(2) A Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la ke ze lé sé ben
lévõ va gyon ke ze lé sé nek te kin te té ben a jog utód – a Köz -
pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló 272/2003.
(XII. 24.) Korm. ren de let alap ján – a Köz pon ti Szol gál ta -
tá si Fõ igaz ga tó ság.

(3) A Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la, mint a Szü lõ -
föld Alap Ke ze lõ fel ada ta it jog utód ként a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ala pí tott Szü lõ föld Alap
Iro da (szék he lye: Bu da pest) köz pon ti költ ség ve té si szerv
lát ja el.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
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(2) 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal:
a) ha tá lyát vesz ti a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lá ról

 szóló 90/1992. (V. 29.) Korm. ren de let, il let ve a Ha tá ron
Túli Ma gya rok Hi va ta lá ról  szóló 90/1992. (V. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 213/1998. (XII. 24.) Korm.
ren de let; a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lá ról  szóló
90/1992. (V. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
222/2001. (XI. 21.) Korm. ren de let; a Ha tá ron Túli Ma -
gya rok Hi va ta lá ról  szóló 90/1992. (V. 29.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 76/2005. (IV. 28.) Korm. ren de let; és
a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta lá ról  szóló 90/1992.
(V. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 100/1995.
(VIII. 24.) Korm. ren de let;

b) ha tá lyát vesz ti a Kor mány meg ala ku lá sá val össze -
füg gés ben egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
128/1998. (VII. 15.) Korm. ren de let 3.  §-a;

c) ha tá lyát vesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la -
mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  § k) pont ja;

d) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok
rend jé rõl  szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a
(2) be kez dé sé ben, 3.  §-a (5) be kez dé sé ben és 7.  §-a (2) be -
kez dé sé ben a „Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la” he lyé be
a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg, il let ve 2.  §-a
(1)–(3) be kez dé se i ben, 3.  §-a (1) és (4) be kez dé sé ben, va -
la mint 7.  §-a (3) és (6) be kez dé sé ben a „Ha tá ron Túli Ma -
gya rok Hi va ta la el nö ke” he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ille té kes szak ál lam tit ká ra” szö veg lép;

e) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let a kö vet ke zõ
5/A.  §-sal egé szül ki:

„5/A.  § A Hi va tal el lát ja a ha tá ron túli ma gyar ság gal
kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat, ko or di nál ja a mi -
nisz té ri u mok és a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ez zel
össze füg gõ te vé keny sé gét, va la mint elõ ké szí ti a ha tá ron
túli ma gya rok ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat.”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
365/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete

az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány

35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság -
ként az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet je lö li ki.

(2) Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let or szá gos ille té -
kességgel jár el.

2.  §

E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
366/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete

a közigazgatási hivatalokat érintõ egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint
a 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el -
járva, a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény 28.  §-a (1) be kez dé sé nek a), c),
d) és h) pont já ban, a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi
hi va tal lé te sí té sé rõl és az egyes ha tás kört meg ál la pí tó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi
VII. tör vény 3.  §-ában, a he lyi ön kor mány za tok és szer -
veik, a köz tár sa sá gi meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis
alá ren delt sé gû szer vek fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló
1991. évi XX. tör vény 147.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
a  helyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 95.  §-ának c) pont já ban és
98.  §-ának b) pont já ban, a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 
1993. évi LV. tör vény 24.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a ter -
mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 90.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont já ban, a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény 45.  §-a (7) be kez dé sé nek e) pont já ban,
a biz ton sá gi ok má nyok ha té kony vé del mé nek meg te rem -
té se ér de ké ben a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
1995. évi CXXV. tör vény 77.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés -
rõl és a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény
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47.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és f) pont já ban, a gyer me kek
vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi
XXXI. tör vény 162.  §-a (1) be kez dé sé nek a), b), d), e) és
f) pont já ban, a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról
 szóló 1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1986. évi
IV. tör vény 39.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, az épí -
tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i -
ban, a hír köz lés rõl  szóló 2001. évi XL. tör vény 107.  §-a
(1) be kez dé sé nek l) pont já ban, a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény 55.  §-ának f) és h) pont -
jaiban, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 25.  §-ának (6) be kez dé sé ben és a 80.  §-a
(1) be kez dé sé nek a), b) és c) pont já ban, a pol gá rok sze -
mélyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló
1992. évi LXVI. tör vény 47.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 51.  §-ának a)–e) és j)–k) pont ja i ban, a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi
CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban,
 valamint a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 109.  §-a
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban, a Ma gyar Köz tár sa ság
2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör -
vény 5. szá mú mel lék le té nek 19. és 20. pont já ban, a hul la -
dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény 59.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban, a kül föl di ek be uta zá -
sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény
94.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a sta tisz ti ká ról  szóló
1993. évi XLVI. tör vény 8.  §-ának (6) be kez dé sé ben, a te -
rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi
XXI. tör vény 27.  §-a (1) be kez dé sé nek i), j), n) és p) pont -
já ban, a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 60.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a köz igaz ga tá si ható -
sági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 174.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dé sé nek
c), i), l) és s) pont já ban, nem zet gaz da sá gi szem pont ból
 kiemelt je len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor -
sí tá sá ról és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény
12.  §-ának (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a kis -
tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a Bu da pes ti Agg lo me rá ci ós
Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá val és a tér sé gi fej lesz té si
 tanács át ala ku lá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, a meg ala -
ku lás sal és át ala ku lás sal kap cso la tos el já rás rend jé rõl,
 továbbá az egyez te tõ fó ru mok lét re jöt té nek és mû kö dé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. ren de let
1.  §-ában, a 3.  § (1), (2), (3) és (4) be kez dé sé ben, a 4.  §

(3) és (4) be kez dé sé ben, az 5.  § (3) és (4) be kez dé sé ben,
a 10.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, a 12.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, a 14.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a 2.  § (2) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a 4.  § (1) be kez dé sé ben,
a 9.  § (5) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal -
nak” szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal nak”
 szöveg, a 4.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ je ré szé re” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va tal nak” szö veg, a 6.  §-ában a „fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal nak” 
szö veg, a 8.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé hez” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö veg, a 9.  § (4) be kez dés
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg, a 15.  §
(3) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ -
jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak”
szö veg, a 15.  § (3) be kez dé sé ben, a 16.  §-ában a „fõ vá ro si
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„ Közép-magyarországi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg, a 16.  §-ában a „fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, a 19.  § (2) be kez dé -
sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” 
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a
ren de let 1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ „Nyi lat ko zat”
zá ra dé ká nak 2. pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

2.  §

(1) A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.1) 19.  §
(1) be kez dé sé ben, a 21.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei
( fõvárosi) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a 19.  § (8) be kez dés
e) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta -
lok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok”
 szöveg lép.

(2) A Kr.1 mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép.

3.  §

(1) A szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.2) 4.  §-ában, a 7.  § (2) be kez -
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dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, az 5.  §
(7) be kez dés e) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va -
ta lok” szö veg lép.

(2) A Kr. 2 mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

4.  §

(1) A ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.3) 8.  §
(2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
a 8.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei és fõ vá ro si közigazga -
tási hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(2) A Kr.3 mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel lék le te lép.

5.  §

(1) A me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg ál -
la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991. (III. 14.) 
Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg lép.

(2) A ha gya té ki el já rás sal, a ki sa já tí tá si el já rás sal, a
szak for dí tás sal és a tol má cso lás sal kap cso la tos fel ada tok -
ról és ha tás kö rök rõl 10/1992. (I. 20.) Korm. ren de let
5.  §-ában a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ jét” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va talt” szö -
veg, a 6.  §-ában a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ je” szö veg ré szei he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(3) A he lyi ön kor mány za tok egyes szer ve i nek és a köz -
tár sa sá gi meg bí zot tak nak a köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé -
nyi, mû vé sze ti, to váb bá más kul tu rá lis te vé keny sé gek kel
kap cso la tos ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 
20/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ában a „me gyei, fõ vá -
ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(4) A köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról
 szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé -
ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ i nek”
szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek”
szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben a
„ megyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg lép.

(5) A ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi
LV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.)

Korm. ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si 
köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va tal ban” szö veg, a 13.  § (2) be kez dé sé ben a
„ megyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek fel -
ada ta, aki” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal
fel ada ta, amely” szö veg, a 7. szá mú mel lék let 1. pont já ban
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg -
rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg, a 7. szá -
mú mel lék let 20. pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg
lép.

(6) A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „fõ vá ro si és me gyei köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, a
ren de let 2. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „fõ vá ro si,
 megyei köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg lép.

(7) A kül föl di ek in gat lan szer zé sé rõl  szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si,
il le tõ leg me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je (a továb -
biak ban: hi va tal ve ze tõ je)” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 1.  § (3) be kez dé sé ben a „hi va -
tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(8) A víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról
 szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(9) A biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let
III. pont 1.22. al pont já ban a „Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg
lép.

(10) A tûz vé del mi bír ság ról 116/1996. (VII. 24.) Korm.
ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

6.  §

(1) A gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és 
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé vel” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal lal” szö veg, az 5.  § (3) be kez dé sé ben a
„me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok ról” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok ról” szö veg lép.

(2) A ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró
 hatóságok ille té kességi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról,
va la mint a szak mai fel té te lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.)
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Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg lép.

(3) A köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei
(fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(4) A zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék let 1.2.2 pont -
jában a „me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ban” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok ban” szö veg lép.

(5) A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
2.  §-ában, 8.  § (1) be kez dé sé ben és 9.  § (3) be kez dé sé ben a
„me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(6) A tûz vé del mi bír ság nak, va la mint a biz to sí tók tûz -
vé del mi hoz zá já ru lá sá nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör -
ténõ be fi ze té se és el szá mo lá sa rend jé rõl, va la mint fel hasz -
ná lá sá nak és el len õr zé sé nek mód já ról  szóló 180/1998.
(XI. 6.) Korm. ren de let 1.  § 1. pont já ban a „me gyei (fõ vá -
ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg lép.

(7) A köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga -
tá si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren -
de let 9.  § (1) be kez dé sé ben és 13.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö -
veg, a 9.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
 hivatallal” szö veg, a 9.  § (5) be kez dé sé ben és a 11.  §
(2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si és a me gyei köz igaz ga tá si
 hivatalok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” 
szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(8) A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let 2.  § 
(2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va -
tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg lép.

(9) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
ren de let 8.  § (4) be kez dé sé ben „me gyei köz igaz ga tá si
 hivatalok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” 
szö veg lép.

(10) A te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mû -
kö dé sé hez kap cso ló dó költ ség ve té si hoz zá já ru lás ról  szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé sé ben a

„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lo kat” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lo kat” szö veg lép.

7.  §

(1) A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let 9.  § (6) be kez dés a) pont já ban
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je,” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal,” szö veg lép.

(2) A ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
ren de let 5. szá mú mel lék let 3. pont b) al pont já ban „me gyei 
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „közigazga -
tási hi va tal”, az 5. szá mú mel lék let 3. pont f) al pont já ban
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal;” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal;” szö veg lép.

(3) A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé sé ben
a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõi” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(4) A te le pü lé si hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let mel lék let ének 2. pont c) al pont já ban a „me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „közigazga -
tási hi va tal” szö veg lép.

(5) A köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke ze -
lés re és a köz szol gá la ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 20.  §
(1), (3) és (4) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg lép.

(6) A kis tér sé gek meg ál la pí tá sá ról, le ha tá ro lá sá ról és
meg vál toz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló 244/2003. (XII. 18.)
Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben és 5.  § (2) be kez dés
b) pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(7) A 2005. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj -
té si Prog ram ról  szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let
2. szá mú és 3. szá mú mel lék le té ben a „fõ vá ro si és me gyei
köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „köz igaz -
ga tá si hi va ta lok” szö veg lép.

(8) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tott egyes
köz szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá -
sá ról  szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. ren de let 13.  § (3) be kez -
dés a) pont já ban és a 17.  § (3) be kez dés a) és b) pont já ban
a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg, a 13.  §
(3) be kez dés b) pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(9) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg ala ku lá sá nak
2005. évi ösz tön zé sé rõl és mo dell kí sér le tek tá mo ga tá sá ról
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 szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. ren de let 8.  § (3) bekezdé -
sében a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal (a továb biak ban:
 Hivatal) ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „közigazga -
tási hi va tal nak (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg lép.

8.  §

(1) A te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vényességi fel -
ügye le té nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 51/2005. (III. 24.) 
Korm. ren de let 1.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben „A köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be „A köz igaz -
ga tá si hi va tal” szö veg, az 1.  § (1), (2), (3), (6) és (7) be kez -
dé sé ben, 3.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben, 5.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 7.  §-ában, 8.  §-ában, 9.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, az 1.  § (4) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg, a 2.  §-ában a „köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jé nél” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga -
tá si hi va tal nál” szö veg, a 3.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 5.  §
(1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek”
szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg,
5.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé -
nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö -
veg lép.

(2) A te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról  szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let
„szak ha tó sá gok” al cím alat ti 1. pont já ban a „me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg lép.

(3) A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
ren de let 1. szá mú mel lék let 9. pont já ban „az ille té kes me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Köz -
igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be „az ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(4) A ha tó sá gi köz ve tí tõk rõl  szóló 179/2005. (IX. 9.)
Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) 
köz igaz ga tá si hi va tal (a továb biak ban: köz igaz ga tá si hi va -
tal)” szö veg rész he lyé be „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg
lép.

(5) A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 12. szá mú mel lék let 2. pont
a)  alpontjában a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(6) A bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep és kap -
cso ló dó lé te sít mé nyei pro jekt, a Za la eger szeg és tér sé ge
szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt és a Veszp rém és
tér sé ge szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek
 kiemelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 150/2006. 
(VII. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let 1. pont já ban
és 9. pont já ban a „Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, a 2. szá mú mel lék let 1. pont já -
ban és 3. pont já ban a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(7) Az észak-ba la to ni hul la dék gaz dál ko dá si pro jekt és
a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei hul la dék gaz dál ko dá si
pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel -
lék le té ben a „Veszp rém Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal”
szö veg rész he lyé be „Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, a „Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg he lyé be „Észak-
ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, 
a ren de let 2. szá mú mel lék le té ben a „me gyei köz igaz ga tá si 
hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg lép.

(8) Az M3 au tó pá lya Nyír egy há za–Vá sá ros na mény kö -
zöt ti sza kasz meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní -
tá sá ról  szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben a „me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg lép.

(9) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 13.  §
c) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg
lép.

9.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 206/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let hez]

A pedagógusigazolvány és oktatói kártya
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok ille té kessége

Köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé se Kéz be sí tés sel érin tett kör

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban, a Szlo vén Köz tár sa ság ban
és a Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak, va la mint jo go sul tak, la kó he lyük tõl füg get le nül

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Az Uk rán Köz tár sa ság ban és a Ro mán Köz tár sa ság ban
la kó hellyel ren del ke zõ jo go sul tak

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Ro mán Köz tár sa ság ban és a Szerb Köz tár sa ság ban
 lakóhellyel ren del ke zõ jo go sul tak

2. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 319/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let hez]

A diákigazolvány
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok ille té kessége

Köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé se Kéz be sí tés sel érin tett kör

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban, a Szlo vén Köz tár sa ság ban
és a Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak, va la mint jo go sul tak, la kó he lyük tõl füg get le nül

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Az Uk rán Köz tár sa ság ban és a Ro mán Köz tár sa ság ban
la kó hellyel ren del ke zõ jo go sul tak

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Ro mán Köz tár sa ság ban és a Szerb Köz tár sa ság ban
 lakóhellyel ren del ke zõ jo go sul tak
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3. melléklet a 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 318/2001. (XII. 29.) Korm. ren de let hez]

A „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
kézbesítésében közremûködõ közigazgatási hivatalok ille té kessége

Köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé se Kéz be sí tés sel érin tett kör

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban, a Szlo vén Köz tár sa ság ban
és a Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Hor vát Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak, va la mint jo go sul tak, la kó he lyük tõl füg get le nül

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Szlo vák Köz tár sa ság ban la kó hellyel ren del ke zõ jo go -
sul tak

Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Az Uk rán Köz tár sa ság ban és a Ro mán Köz tár sa ság ban
la kó hellyel ren del ke zõ jo go sul tak

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal A Ro mán Köz tár sa ság ban és a Szerb Köz tár sa ság ban
 lakóhellyel ren del ke zõ jo go sul tak
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A Kormány
367/2006. (XII. 28.) Korm.

rendelete

az orvosszakértõi szerv kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, va la mint a kö te -
le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 40.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Or vos szak ér tõi szerv ként a Kor mány – ha kor mány ren -
de let el té rõ en nem ren del ke zik – az Or szá gos Or vos szak ér -
tõi In té ze tet je lö li ki.

2.  §

E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek da) al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Ti los olyan koz me ti kai ter mé ket (ide ért ve a min ta -
pél dányt is) for ga lom ba hoz ni, amely nek vég sõ össze té te -
lét – az is mé telt dó zis to xi ci tás sal, a rep ro duk tív to xi ci tás -
sal és a to xi ko ki ne ti ká val kap cso la tos vizs gá la tok ki vé te -
lé vel – az e ren de let kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lés
 érdekében, al ter na tív mód szer eu ró pai kö zös sé gi szin tû
 hivatalos el fo ga dá sát köve tõen az al ter na tív mód szer tõl
 eltérõen ál lat kí sér let fel hasz ná lá sá val iga zol ták.

(7) 2009. már ci us 11. nap já tól ti los olyan koz me ti kai
ter mé ket (ide ért ve a min ta pél dányt is) for ga lom ba hoz ni,
amely olyan össze te võt vagy össze te võ-kom bi ná ci ót tar -
tal maz, ame lyet – az is mé telt dó zis to xi ci tás sal, a rep ro -
duk tív to xi ci tás sal és a to xi ko ki ne ti ká val kap cso la tos vizs -
gá la tok ki vé te lé vel – az e ren de let kö ve tel mé nye i nek való
meg fe le lés ér de ké ben, al ter na tív mód szer eu ró pai kö zös -
sé gi szin tû hi va ta los el fo ga dá sát köve tõen az al ter na tív
mód szer tõl el té rõ en ál lat kí sér let fel hasz ná lá sá val iga zol -
ták.

(8) 2013. már ci us 11. nap já tól ti los olyan koz me ti kai
ter mé ket (ide ért ve a min ta pél dányt is) for ga lom ba hoz ni,
amely nek vég sõ össze té te lé re, il let ve egyes össze te võ i re
vagy össze te võ-kom bi ná ci ó i ra vo nat ko zó an az is mé telt
dó zis to xi ci tás sal, a rep ro duk tív to xi ci tás sal és a to xi ko ki -
ne ti ká val kap cso la tos vizs gá la to kat az e ren de let kö ve tel -
mé nye i nek való meg fe le lés ér de ké ben al ter na tív mód szer
eu ró pai kö zös sé gi szin tû hi va ta los el fo ga dá sát köve tõen
az al ter na tív mód szer tõl el té rõ en ál lat kí sér let fel hasz ná lá -
sá val iga zol ták.”

2.  §

Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A koz me ti kai ter mék cso ma go lá sán vagy a ter mé -
ket kí sé rõ do ku men tum ban, fel ira ton, cím kén, gyû rûn
vagy gal lé ron ak kor tün tet he tõ fel, hogy a ter mék kel kap -
cso lat ban ál lat kí sér le tek nem foly tak, ha a koz me ti kai ter -
mé ket, min ta pél dányt, va la mint az azok össze te võ i nek
egyi két sem ve tet ték alá ál lat kí sér let nek, il let ve nem bíz -
tak meg har ma dik sze mélyt az ál lat kí sér let el vég zé sé vel.

(5) Az ál lat kí sér le tek hi á nyá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tók -
kal kap cso la tos irány mu ta tá so kat a 11. szá mú mel lék let
tar tal maz za. Az ál lat kí sér le tek hi á nyá ra vo nat ko zó tá jé -
koz ta tás tar tal má ért a tá jé koz ta tást adó fe le lõs ség gel tar to -
zik. A köz lés e ren de let nek való meg fe le lé se és tény sze rû -
sé ge el len õr zé se kor a ha tó ság kü lö nö sen az 5.  § (1) be kez -
dé sé nek d) és h) pont já ban fog lal ta kat ve szi figye lembe.”

3.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A 2. szá mú mel lék let 1212–1233. pont ja sze rin ti

össze te võt tar tal ma zó koz me ti kai ter mék 2007. ja nu ár 31.
nap ját köve tõen nem hoz ha tó for ga lom ba, nem ad ha tó el,
il let ve nem ad ha tó át vég sõ fel hasz ná ló nak.”

4.  §

(1) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, és az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re
mó do sul:

„(2) Az e ren de let kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lés
ér de ké ben ál lat kí sér let koz me ti kai kész ter mék kel nem
 végezhetõ, il let ve ilyen kí sér let nem en ge dé lyez he tõ.”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A 2.  § (6) és (7) be kez dé se sze rin ti ti la lom te kin te -
té ben eu ró pai kö zös sé gi szint en hi va ta lo san el fo ga dott
 alternatív mód szer nek mi nõ sül a bõr kor ró zió és a fo to to xi -
ci tás te kin te té ben a ve szé lyes anya gok és a ve szé lyes
 készítmények tu laj don sá ga i nak vizs gá la ti mód sze re i rõl és
a vizs gá la tok ered mé nye i nek ér té ke lé sé rõl  szóló 54/2003.
(IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM együt tes ren de let mellék -
letének B. 40. és B. 41. pont ja sze rin ti mód szer.

(5) A koz me ti kai össze te võk nem zet kö zi ne vez ék ta nát
(In ter na ti o nal No menc la tu re of Cos me tic Ing re di ents;
a továb biak ban: INCI) a 2006/257/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat tal mó do sí tott 96/335/EK ha tá ro zat nak meg fele lõen
kell al kal maz ni.”

5.  §

(1) Az R. 15.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) a Ta nács 76/768/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.)
a koz me ti kai ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
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lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint an nak a 79/661/EGK,
82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK,
93/35/EGK ta ná csi, a 2003/15/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi 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 bi zott sá gi irány el vek kel tör tént
mó do sí tá sai,”

(2) Az R. 15.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ d) és
e) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„d) a Bi zott ság 2006/257/EK ha tá ro za ta (2006. feb -
ruár 9.) a Bi zott ság nak a koz me ti kai ter mé kek ben al kal -
ma zott ké mi ai össze te võk ne vez ék ta ná nak meg ha tá ro zá -
sá ról  szóló 96/335/EK ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról,

e) a Bi zott ság 2006/406/EK aján lá sa (2006. jú ni us 7.)
a 76/768/EGK ta ná csi irány elv sze rint az ál lat kí sér le tek
hi á nyá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tók hasz ná la tá ról  szóló
irány mu ta tá sok lét re ho zá sá ról.”

6.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te és 3. szá mú mel lék le té nek 
2. ré sze e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti
11. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek -
kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A 4.  § (1) be kez dé se, a 6.  § (1) be kez dé se és az
1. szá mú mel lék let 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy a 4.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en a már en ge dé lye zett
kí sér le tek az en ge dély ben fog lal tak sze rint le foly tat ha tók.

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

a) az R. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
b) az R. mó do sí tá sá ról  szóló 5/2004. (II. 10.) ESZCSM

ren de let 14.  §-ának (3) és (4) be kez dé se,
c) az R. mó do sí tá sá ról  szóló 17/2006. (IV. 19.) EüM

ren de let 2.  §-a.

(4) Az R.-nek az R. mó do sí tá sá ról  szóló 5/2004. (II. 10.) 
ESZCSM ren de let tel meg ál la pí tott

a) 2.  § (6) és (7) be kez dé se, va la mint
b) 9.  § (4) be kez dé se

nem lép ha tály ba.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
14.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a 10. szá mú mel lék let” szö -
veg rész he lyé be a „kü lön jog sza bály1, va la mint a 10. szá -
mú mel lék let” szö veg rész lép.

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

a) a Bi zott ság 2006/65/EK irány el ve (2006. jú li us 19.)
a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná csi
irány elv II. és III. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör -
té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2006/257/EK ha tá ro za ta (2006. feb -
ruár 9.) a Bi zott ság nak a koz me ti kai ter mé kek ben al kal -
ma zott ké mi ai össze te võk ne vez ék ta ná nak meg ha tá ro zá -
sá ról  szóló 96/335/EK ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2006/406/EK aján lá sa (2006. jú ni us 7.)
a 76/768/EGK ta ná csi irány elv sze rint az ál lat kí sér le tek
hi á nyá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tók hasz ná la tá ról  szóló
irány mu ta tá sok lét re ho zá sá ról.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez

I. A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si, 
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let 2. szá mú mel -
lék le te az aláb bi 1212–1233. hi vat ko zá si szá mú anya gok -
kal, ve gyü le tek kel egé szül ki:

„1212. 6-Me to xi-pi ri din-2,3-di a min és HCl sója, haj -
fes té kek össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén
(CAS-szám 94166-62-8)

1213. 2,3-Naf ta lin di ol, haj fes té kek össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 92-44-4)

1214. 2,4-Di a mi no di fe ni la min, haj fes ték össze te võ je -
ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 136-17-4)

1215. 2,6-Bisz(2-hid ro xi-eto xi)-3,5-pi ri di na min és HCl 
sója, haj fes ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén
(CAS-szám 117907-42-3)

1216. 2-Me to xi me til-p-Ami no fe nol és HCl sója, haj fes -
ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
29785-47-5)

1217. 4,5-Di a mi no-1-me til pi ra zol és HCl sója, haj fes -
ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
20055-01-0)

1 A ve szé lyes anya gok és a ve szé lyes ké szít mé nyek tu laj don sá ga i nak
vizs gá la ti mód sze re i rõl és a vizs gá la tok ered mé nye i nek ér té ke lé sé rõl  szóló
54/2003. (IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM együt tes ren de let.
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1218. 4,5-Di a mi no-1-[(4-klór fe nil)me til]-1-H-pi ra zol-
szul fát, haj fes ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese -
tén (CAS-szám 163183-00-4)

1219. 4-Klo ro-2-ami no fe nol, haj fes ték össze te võ je ként
tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 95-85-2)

1220. 4-Hid ro xi-in dol, haj fes té kek össze te võ je ként tör -
té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 2380-94-1)

1221. 4-Me to xi to lu ol-2,5-di a min és HCl sója, haj fes ték
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
56496-88-9)

1222. 5-Ami no-4-flu o ro-2-me til fe nol szul fát, haj fes ték
össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
163183-01-5)

1223. N,N-di etil-m-ami no fe nol, haj fes ték össze te võ je -
ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 91-68-9)

1224. N,N-Di me til-2,6-pi ri din di a min és HCl sója, haj -
fes ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén

1225. N-Cik lo pen til-m-ami no fe nol, haj fes ték össze te -
võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 104903-
49-3)

1226. N-(2-Me to xi-etil)-p-fe ni lén di a min és HCl sója,
haj fes ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén
(CAS-szám 72584-59-9)

1227. 2,4-Di a mi no-5-me til fe ne tol és HCl sója, haj fes -
ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
113715-25-6)

1228. 1,7-Naf ta lin di ol, haj fes ték össze te võ je ként tör té -
nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 575-38-2)

1229. 3,4-Di a mi no ben zo e sav, haj fes té kek össze te võ je -
ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 619-05-6)

1230. 2-Ami no me til-p-ami no fe nol és HCl sója, haj fes -
ték össze te võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
79352-72-0)

1231. Sol vent Red 1 (CI 12150), haj fes té kek össze te võ -
je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 1229-55-6)

1232. Acid Oran ge 24 (CI 20170), haj fes té kek össze te -
võ je ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám
1320-07-6)

1233. Acid Red 73 (CI 27290), haj fes té kek össze te võ je -
ként tör té nõ al kal ma zás ese tén (CAS-szám 5413-75-2)”

II. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 2. ré sze a kö vet ke zõk
sze rint mó do sul:

1. A 17, 23, 40, 42 hi vat ko zá si szá mok tör lés re ke rül nek.

2. A „g” osz lop ban
a) az 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53,

54, 57, 59, 60 hi vat ko zá si szá mok hoz tar to zó „2006.
08. 31.” szö veg rész he lyé be 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 hi vat ko zá si szá mok hoz tar to zó
„2006. 12. 31.” szö veg rész he lyé be a „2007. 12. 31.”
szö veg rész lép.

2. számú melléklet
a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez

Az R. 10. szá mú mel lék le té nek be ve ze tõ ré sze he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A Kö zös Ku ta tó köz pont Al ter na tív Mód sze rek Va li dá -
lá sá val Fog lal ko zó Eu ró pai Köz pont ja (ECVAM) ál tal
 jóváhagyott, kü lön jog sza bály ban nem sze rep lõ mód -
szerek:”

3. számú melléklet
a 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez

„11. szá mú mel lék let
a 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let hez

A kozmetikai termékeken az állatkísérletek hiányára
vonatkozó tájékoztatókkal kapcsolatos

iránymutatásokról

A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé sét – te kin tet tel a
76/768/EGK ta ná csi irány elv sze rint az ál lat kí sér le tek hi á -
nyá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tók hasz ná la tá ról  szóló irány -
mu ta tá sok lét re ho zá sá ról  szóló 2006/406/EK bi zott sá gi
aján lás ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõk figye lembe véte -
lével kell al kal maz ni:

1. Fõ alap el vek

Az ál lat kí sér le tek hi á nyá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás nem
ve zet he ti fél re a fo gyasz tót. A koz me ti kai ter mék cím ké -
jén fel tün te tett, az R. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé se sze rin ti 
tá jé koz ta tás nak elõ kell se gí te nie, hogy a fo gyasz tó hasz -
nos in for má ció bir to ká ban tá jé ko zot tan tud jon vá lasz ta ni.
A tá jé koz ta tás al kal ma zá sa nem ve zet het tisz tes ség te len
pi a ci ver seny hez az ilyen tá jé koz ta tást mar ke ting esz köz -
ként hasz ná ló gyár tók, il let ve a szál lí tók kö zött.

2. A tá jé koz ta tók ön kén tes hasz ná la ta

Az R. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta -
tás al kal ma zá sá val a gyár tó vagy a ter mék pi a ci for gal ma -
zá sá ért fe le lõs sze mély je löl he ti, hogy a ter mék kel kap cso -
lat ban ál lat kí sér le tek nem foly tak. Az ilyen tá jé koz ta tás
hasz ná la ta sem a gyár tó, sem a ter mék pi a ci forgalmazá -
sáért fe le lõs sze mély szá má ra nem kö te le zõ, csak a szá -
muk ra fel kí nált le he tõ ség, amennyi ben az R. 9.  §-ának
(4) és (5) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sül nek.

3. Az R. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé sé ben meg ál la pí tott 
kö ve tel mé nyek ér tel me zé se

Az R. és e tá jé koz ta tó al kal ma zá sa te kin te té ben
a) össze te võ: bár mely szin te ti kus vagy ter mé sze tes

 eredetû ve gyi anyag vagy ké szít mény, be le ért ve a koz me -
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ti kai ter mé kek össze té te lé ben hasz nált il lat- és aro más
 vegyületeket is;

b) ál lat: az ál lat kí sér le tek vég zé sé rõl  szóló 243/1998.
(XII. 31.) Korm. ren de let 2.  §-ának 1. pont já ban meg ha tá -
ro zott „ál lat”;

c) kí sér let: a ter mék vagy össze te või ki fej lesz té sé re
vagy biz ton sá gos sá gá nak ér té ke lé sé re vo nat ko zó kísér -
letek.

Az R. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé sé ben meg ál la pí tott
kö ve tel mé nye ket a kö vet ke zõk sze rint kell ér tel mez ni:

a) ,,ál lat kí sér le tek nem foly tak”: azt je len ti, hogy
– sem mi fé le ál lat kí sér le tet nem vé gez tek a koz me ti kai

ter mék vagy össze te või ki fej lesz té sé vel vagy biz ton sá gos -
sá gá nak ér té ke lé sé vel kap cso lat ban. A tá jé koz ta tót csak
ak kor sza bad hasz nál ni, ha az ál lat kí sér le te ket tel jes mér -
ték ben al ter na tív mód szer rel he lyet te sí tik, nem pe dig
csök ken tik vagy fi no mít ják az ál lat kí sér le te ket. To váb bá
nem lé nye ges, hogy hol (az Eu ró pai Uni ó ban vagy har ma -
dik or szá gok ban) és az sem, hogy mi kor vé gez ték a kí sér -
le tet (ide ér ten dõ a kí sér let meg is mét lé se is),

– nem hasz nál hat tak sem mi lyen má sok ál tal új koz me -
ti kai ter mé kek ki fej lesz té se cél já ból ál la to kon tesz telt
össze te võt, azaz a gyár tó és be szál lí tói nem hasz nál hat tak
olyan össze te võ ket, ame lyek rõl pél dá ul a tu do má nyos iro -
da lom ban ren del ke zés re áll nak a má sok ál tal új koz me ti -
kai ter mék ki fej lesz té se cél já ból vég zett ál lat kí sér le tek kel
kap cso la tos ada tok. Eb ben az össze füg gés ben „az új koz -
me ti kai ter mék ki fej lesz té se” je lent he ti egy, már pi a con
levõ ter mék át ala kí tá sát vagy tel je sen új ter mék ki fej lesz -
té sét (in no vá ció). Új cso ma go lás nem te kint he tõ új koz me -
ti kai ter mék nek;

b) ,,nem bíz tak meg har ma dik sze mélyt az ál lat kí sér let
el vég zé sé vel”: azt je len ti, hogy a gyár tó és be szál lí tói,
 beleértve min den, a be szál lí tói lánc ban sze rep lõ be szál lí -
tót:

– nem vé gez tek köz vet le nül ál lat kí sér le te ket,
– nem ad tak meg bí zást ál lat kí sér le tek el vég zé sé re, ami

azt je len ti, hogy nem ad tak fel ké rést ál lat kí sér le tek re, és
nem fi zet tek érte, pél dá ul tu do má nyos in téz mé nyek ben
 folyó ku ta tás tá mo ga tá sá val.

4. Tá jé koz ta tók szö ve ge zé se

Bár mely sze mély, aki tá jé koz ta tót kí ván hasz nál ni
 annak je lö lé sé re, hogy nem vé gez tek ál lat kí sér le tet, sza ba -
don vá laszt hat ja meg a tá jé koz ta tó szö ve ge zé sét, il let ve
hasz nál hat bár mely fi gu ra tív ké pet vagy egyéb je let,
amennyi ben az R. min den ide vá gó kö ve tel mé nye tel je -
sül.”

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 kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek l) és
m) pont ja i ban, va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de -
let 52.  §-ának (10) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
 finanszírozásának egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a az aláb bi (11) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(11) A rossz in du la tú da ga nat  miatt a szak mai sza bá -
lyok sze rint vég zett ra dio te rá pia, ke mo te rá pia és mû tét
– a sor rend tõl füg get le nül – egy más nak nem ga ran ci á lis
aka dá lyai.”

2.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mellék -
lete sze rint mó do sul.

3.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mellék -
lete sze rint mó do sul.

4.  §

Az R. 10. és 14. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja és 2/b. szá mú 
mel lék le te, az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí -
tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM ren de let és a szer zett im mun hi á nyos tü net cso -
port ki ala ku lá sát oko zó fer tõ zés ter je dé sé nek meg elõ zé se
ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl és a szû rõ vizs gá la -
tok el vég zé sé nek rend jé rõl  szóló 18/2002. (XII. 28.)
ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2005. (VII. 13.) 
EüM ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se és 3. szá mú mel lék -

le te, az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi -
nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 68/2005. (XII. 28.) EüM
ren de let 2.  §-ának (2) és (3) be kez dé se és az egész ség ügyi
szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes
kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 26/2006. (VI. 26.) EüM ren de let 11.  §-ának
(2) be kez dé se.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
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1. számú melléklet a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 03 Fõ cso port já ban a

„+++ 03S 1031 Orr vér zés sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,14389”

szö veg rész he lyé be a

„03S 1031 Orr vér zés sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,14389”

szö veg rész lép.

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 Fõ cso port já ban a

„+++ 04S 1511 Lég úti ide gen test sür gõs sé gi el lá tá sa 0 40 1 0,20157”

szö veg rész he lyé be a

,,04S 1511 Lég úti ide gen test sür gõs sé gi el lá tá sa 0 40 1 0,20157”

szö veg rész lép.

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 08 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát vesz ti:

„* 08P 389D Kéz, csuk ló na gyobb mû té tei sür gõs sé gi in di ká ci ó val 2 25 5 1,12155”

4. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 09 Fõ cso port já ban az aláb bi szö veg rész a ha tá lyát vesz ti:

,,09M 529Z Egyéb bõr be teg sé gek sú lyos tár sult be teg ség gel 5 40 11 1,70869”

5. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 10 Fõ cso port ja a 

,,10S 537E Di a be tes mel li tus, hy pogly ka e mi as ál la po tok
sür gõs sé gi el lá tá sa 0 38 1 0,23796”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,10M 537F Di a be te ses ne u ro pat hia Thi o gam ma ke ze lé se 15 37 15 0,54070”

6. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 11 Fõ cso port já ban a

,,11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se 1 14 3 1,70848”

szö veg rész he lyé be a

„* 11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se 1 14 3 1,70848”

szö veg rész lép.

7. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 Fõ cso port ja a

,,99P 9575 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa tû zõ drót ki vé te lé vel
(ki vé ve: csí põ, fe mur, ge rinc) 1 25 2 0,30020”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,99P 9576 Bel sõ fém rög zí tés (tû zõ drót) el tá vo lí tá sa
(ki vé ve: csí põ, fe mur, ge rinc) 1 25 1 0,06218”



8. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek vég jegy ze té ben a

„+++ A meg je lölt S-je lû HBCs a 24 órát meg ha la dó el lá tás ese tén is, to váb bá a nem sür gõs sé gi el lá tó hely rõl is je lent -
he tõ.”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

2. számú melléklet a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 118/a. pont ja a

,,– 0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,– 0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet”

2. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 123. pont já ban a

,,*08P 389D Kéz, csuk ló na gyobb mû té tei sür gõs sé gi in di ká ci ó val”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

3. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/a. pont ja a

,,– 0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest”

4. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/b. pont ja a

,,– 0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest”

5. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/c. pont ja a

,,– 0109 Fõv. Önk. Szent Ist ván Kór ház és In téz mé nyei, Bu da pest”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest”

6. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/d) pont ja a

,,– 0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest”

szö veg részt kö ve tõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

,,– 0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest”

3. számú melléklet a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 10. szá mú mel lék le te az aláb bi 8. pont tal egé szül ki:

[El szá mol ha tó HBCs cso por tok: ha BNO: és az OENO:]

„8. Di a be te ses ne u ro pat hia
Thi o gam ma ke ze lé se

537F”

2. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek I/AA) pont ja a

„* 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja A”

szö veg részt meg elõ zõ en az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„99M 9430 Su gár te rá pia”
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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 egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek x) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel az egész ség ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 10.  §-a
(3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[A meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu -
ló ké re lem hez két pél dány ban csa tol ni kell:]

„c) a lé te sít mény épí té si, hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyét
– gyógy bar lang ese tén a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi

Mi nisz té ri um en ge dé lyét és a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -
ta ni Hi va tal szak vé le mé nyét a bar lang, bar lang sza kasz

– bá nya tér ség hasz no sí tá sa ese tén a Ma gyar Bányá -
szati és Föld ta ni Hi va tal en ge dé lyét a
ki épí té sé re és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó an,”

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ge o ló gi ai Szol -
gálat” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -
ta ni Hi va tal” szö veg rész lép.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

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 egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
116.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint 247.  §-a (2) be -

kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 4.  §-a (1) bekezdé -
sének d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

Az or vo sok, fog or vo sok, gyógy sze ré szek és kli ni kai
szak pszi cho ló gu sok fo lya ma tos to vább kép zé sé rõl  szóló
52/2003. (VIII. 22.) ESZCSM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek, és egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A több szak vizs gá val ren del ke zõ to vább kép zés re
kö te le zett nek, amennyi ben több szak ké pe sí tés nek meg -
felelõ szak mát ön ál ló an gya ko rol, a kö te le zõ szint en tar tó
tan fo lya mot va la mennyi ön ál ló an gya ko rolt szak má ra
 vonatkozóan tel je sí te nie kell.

(7) Az a to vább kép zés re kö te le zett, aki több szak ké pe sí -
té sé nek meg fe le lõ szak mát ön ál ló an gya ko rol, a (6) be kez -
dés sze rin ti kö te le zett sé gét egy tan fo lyam mal is teljesít -
heti, amennyi ben az adott kö te le zõ szint en tar tó tan fo lyam
az ön ál ló an gya ko rolt szak mák ra vo nat ko zó szak irá nyú
szak kép zett sé ge i nek meg fe le lõ szak te rü le te ken ke rült
meg hir de tés re. Az így tel je sí tett tan fo lyam pont ér té ke
a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti pon tok ba egy szer szá mít ha tó
be.

(8) Egy év ben 100 pont nál több pont ér ték nem ismer -
hetõ el. Egy to vább kép zé si idõ szak ból a kö vet ke zõ idõ -
szak ba leg fel jebb 50 – a to vább kép zé si idõ szak utol só évé -
ben szer zett – to vább kép zé si pont vi he tõ át.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az írás be li vizs gá val zá ru ló tan fo lya mot úgy kell meg -
szer vez ni, hogy az azon való rész vé tel lel – si ke res vizs ga
ese tén – meg sze rez he tõ le gyen 50 pont.”

(2) Az R. 3.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A prog ram ra, il let ve pont ér té ké re a szak mai kol lé -
gi um feb ru ár 15-ig, il let ve au gusz tus 31-ig te het ész re vé -
telt a Bi zott ság nak. Vé le mény el té rés, il let ve a szak mai
kol lé gi um ész re vé te lé nek hi á nya ese tén a Bi zott ság dönt.
A Bi zott ság el nö ke a jó vá ha gyott to vább kép zé si pontér -
tékekrõl már ci us 1-jé ig, il let ve szep tem ber 15-ig ér te sí ti az 
egye te met.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(3) A nem egye tem ál tal szer ve zett
a) or vo si és fog or vo si tu do má nyos kong resszu sok

 tekintetében a Ma gyar Or vo si Ka ma ra,
b) gyógy sze ré szi tu do má nyos kong resszu sok tekin -

tetében a Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra
feb ru ár 15-ig, il let ve au gusz tus 31-ig te het ja vas la tot a
 Bizottságnak a kong resszus tu do má nyos kon fe ren ci a ként
tör té nõ el is me ré sé re. A Bi zott ság a mi nõ sí tés ered mé nyé -
rõl tá jé koz tat ja az egye te me ket. Az egyéb tu do má nyos
kong resszu so kat az egye tem mi nõ sí ti. Amennyi ben kong -
resszus el is mer he tõ sé gé vel kap cso lat ban két ség me rül fel,
az el is me rés rõl az egye tem fel ter jesz té se alap ján a Bi zott -
ság dönt.”

4.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A to vább kép zés ben meg szer zett pon to kat, ide ért ve
a 2.  § (4), (6) és (7) be kez dé se sze rint iga zolt tel je sí tést az
egye tem nyil ván tart ja, és a to vább kép zé sek tel je sí té sé rõl
leg alább éven ként egy al ka lom mal, leg ké sõbb ok tó ber
31-ig ér te sí ti a mû kö dé si nyil ván tar tás ve ze tõ jét. Az egye -
tem az ada to kat (a to vább kép zés címe, a pont szer zés
 helye, ide je, a meg szer zett to vább kép zé si pon tok szá ma)
az érin tett mû kö dé si nyil ván tar tá si szá má nak feltünteté -
sével, elekt ro ni kus for má ban to váb bít ja.”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) A mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a (6) be -

kez dés sze rin ti ér te sí tés meg ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül hon lap ján hoz zá fér he tõ vé te szi a to vább kép zés re kö te -
le zett szá má ra a to vább kép zé si idõ szak alatt meg szer zett
pont ja it.”

5.  §

Az R. mel lék le té nek 4. pont ja a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

[El fo ga dott vagy meg je lent tu do má nyos köz le mény
 lektorált fo lyó irat ban elsõ szer zõ ként: 30, társ szer zõ ként:
10 pont.]

„Fo lyó irat ban meg je lent re fe rá tum: 5 pont.”

6.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, az zal,
hogy

a) a ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ
 továbbképzési idõ szak te kin te té ben is al kal maz ni kell az
R. 2.  §-ának e ren de let 1.  §-ával mó do sí tott (7) be kez dé se
sze rin ti ren del ke zé se it, és az 5.  §-t;

b) az R. 2.  §-ának e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott
(8) be kez dé sé ben fog lal ta kat a ren de let hatályba lépésekor

fo lya mat ban lévõ to vább kép zé si idõ szak te kin te té ben
 akkor kell al kal maz ni, ha a to vább kép zé si idõ szak utol só
éve a ren de let hatályba lépését köve tõen kez dõ dik;

c) a ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en meg kez dett
kö te le zõ szint en tar tó to vább kép zé si prog ra mok te kin te té -
ben a (2) be kez dés a) pont ját nem kell al kal maz ni;

d) a ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ
 továbbképzési idõ szak ra a (3) be kez dés b) pont ját is al kal -
maz ni kell a ren de let hatályba lépését köve tõen meg kez -
dett mun ka he lyi to vább kép zé sek te kin te té ben.

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

a) 8.  §-ának (1) és (3) be kez dé se,
b) 8.  §-a (2) be kez dé sé nek „,és szá má ra lec ke köny vet

ál lít ki” szö veg ré sze.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 3.  §-a (7) be kez dé sé nek „feb ru ár 15-ig, il let ve szep -

tem ber 1-jé ig” szö veg ré sze he lyé be a „ja nu ár 31-ig, il let ve 
au gusz tus 15-ig” szö veg rész,

b) mel lék le te 2. pont já nak a „10 pont ad ha tó” szö veg -
ré sze he lyé be „15 pont ad ha tó” szö veg rész
lép.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
52/2006. (XII. 28.) EüM

rendelete

a sürgõs szükség körébe tartozó egyes
egészségügyi szolgáltatásokról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  §-ának
(6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

Az Ebtv. 18/A.  § (6) be kez dé se f) pont já nak, va la mint
az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 142.  §
(2) be kez dé se c) pont já nak al kal ma zá sá ban a sür gõs szük -
ség kö ré be tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tás min den
olyan egész ség ügyi te vé keny ség, ame lyet a mel lék let ben
meg ha tá ro zott, az éle tet ve szé lyez te tõ ál la po tok és be teg -
sé gek szak sze rû el lá tá sa, va la mint azok ma ra dan dó egész -
ség ká ro sí tó ha tá sá nak meg elõ zé se ér de ké ben – a be teg
 állapotának sta bi li zá lá sá ig – vé gez nek.
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2.  §

Az Ebtv. 23.  §-a d) és e) pont já nak al kal ma zá sá ban a
sür gõs szük ség kö ré be tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tás
min den olyan egész ség ügyi te vé keny ség, ame lyet a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott, az éle tet ve szé lyez te tõ ál la po tok
és be teg sé gek szak sze rû el lá tá sa, va la mint azok ma ra dan -
dó egész ség ká ro sí tó ha tá sá nak meg elõ zé se ér de ké ben fek -
võ be teg-el lá tás ke re té ben vé gez nek, a di ag nó zis fel ál lí tá -
sá tól a tisz tá zott kór ál la pot elsõ al ka lom mal tör té nõ szak -
sze rû el lá tá sá ig.

3.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

Melléklet
az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez

Sürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ
állapotok és betegségek

1. Éle tet ve szé lyez te tõ, vagy ma ra dan dó egész ség ká ro -
so dás ve szé lyé vel járó (kül sõ vagy bel sõ) vér zés

2. Át me ne ti ke rin gés- és/vagy lég zés le ál lás sal járó
 állapotok (Pl. em bo lia, Adams-Sto kes-Mor gag ni szind ró -
ma., syn co pe, ful la dá sok, éle tet ve szé lyez te tõ rit mus za va -
rok, kli ni kai ha lál ál la po ta)

3. Élet ve szé lyes en dok rin- és anyag cse re ál la po tok,
a fo lya dék- és ion- ház tar tás élet ve szé lyes za va rai

4. Köz pon ti ideg rend sze ri komp resszió ve szé lyé vel
járó kór ké pek (Pl. agy ödé ma, fej fá jás, szé dü lés, tu mor,
gyul la dás, fej lõ dé si rend el le nes ség, tra u ma)

5. Esz mé let len ál la po tok
6. Sta tus epi lep ti cus és tü ne ti görcs ro ha mok
7. Hir te len fel lé põ lá tás za var, lá tás vesz tés, „vö rös

szem”, szem sé rü lés
8. Szep szis
9. Ma gas ha lá lo zá sú, vagy sú lyos szö võd mé nyek ki ala -

ku lá sá nak ve szé lyé vel járó hir te len fel lé põ, vagy progre -
diáló, nem-se bé sze ti be teg sé gek és ér ka taszt ró fák el lá tá sa

10. Szü lés, ko ra szü lés, le pény le vá lás, sú lyos ter hes sé gi 
to xé mia, ec lamp sia új szü lött el lá tá sa, akut nõ gyó gyá sza ti
vér zés

11. Sokk meg elõ zõ és sok kos ál la po tok, élet ve szé lyes
al ler gi ás és anap hy la xi ás ál la po tok, szisz té más és po li -
szisz té más au to im mun be teg sé gek krí zis-ál la po tai

12. Az im mun rend szer fo ko zott, vagy kó ros mû kö dé -
sén, il let ve a csont ve lõi vér sejt kép zés elég te len sé gén ala -
pu ló he veny vér sejt hi ány-ál la pot

13. Ve le szü le tett, vagy szer zett vér al va dá si za var alap -
ján lét re jö võ he veny élet ve szély

14. Akut lég zé si elég te len ség, lég út szû kü let (Pl. gé ge -
ödé ma, asth más ro ham, ide gen test, ful la dás)

15. Mér ge zé sek
16. Akut hasi ka taszt ró fák és azok ké pé ben je lent ke zõ,

nagy fáj da lom mal, gör csök kel járó kór ké pek (Pl. bél el zá -
ró dás, ap pen di ci tis, per fo ra tio, mé hen kí vü li ter hes ség,
 petefészek cisz ta meg re pe dé se, tu bo o va ri a lis tá lyog,
 kocsánycsavarodott cys ta, ki zárt sérv, epe görcs, ve se -
görcs, vér vi ze lés)

17. Égés-fa gyás (III.–IV. fokú és nagy ki ter je dé sû
I–II. fokú, és/vagy az élet mi nõ ség szem pont já ból kü lö nö -
sen ve szé lyez te tett test tá jat vagy a lég uta kat érin tõ)

18. El sõd le ges seb el lá tás
19. Test üre gek (ko po nya, mell kas, has) és paren -

chymás szer vek (szív, tüdõ, lép, máj, vese) sé rü lé se
20. Com par te ment szind ró mák
21. Nyílt tö ré sek és de col le ment sé rü lé sek
22. Am pu tá ci ók, (re plan tá ci ós le he tõ sé gek kel vagy

azok nél kül)
23. Sú lyos me den ce gyû rû tö ré sek
24. Po lit ra u ma ti zá ció, több szö rös sé rü lé sek
25. Bú vár bal ese tek, ma gas sá gi be teg ség, ke szon be teg -

ség, ba rot ra u ma
26. Áram ütés, elekt ro tra u ma
27. Hõ- és hi deg ár ta lom, ki hû lés, hy pot her mia, hyper -

thermia, nap szú rás, hõ gu ta
28. Sú lyos akut su gár ár ta lom és su gár be teg ség
29. Ön gyil kos sá gi kí sér let és szán dék, men tá lis ál la -

pot tal össze füg gõ köz vet len ve szé lyez te tõ ál la pot
30. He veny pszi chés za va rok, pszi chó zi sok
31. In fek to ló gi ai kór ké pek, me lyek ön ma guk ban vagy

szö võd mé nye ik ré vén az éle tet ve szé lyez te tõ ál la po tot
idéz nek 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 kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
83.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban:
Itv.) 67.  §-a (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
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ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R. ) 2.  §-ának 
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„a) gyógy szer: az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy -

sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Gytv.) 1.  §-ának 1. pont ja sze rin ti anyag,
ke ve rék, il let ve ké szít mény;”

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

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„c) gyógy szer ha tó anyag: az em ber i al kal ma zás ra ke rü -

lõ gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005.
(XI. 18.) EüM ren de let (a továb biak ban: Tfr.) 2.  §-a (1) be -
kez dé sé nek 1. pont ja sze rin ti anyag;

d) ATC: a gyógy sze rek nek a biz ton sá gos és gaz da sá gos 
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a
gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006.
évi XCVIII. tör vény (a továb biak ban: Gyftv.) 3.  §-ának
m) pont ja sze rin ti osz tá lyo zá sa;

e) gyógy szer for ma: a Tfr. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
3. pont ja sze rin ti fo ga lom;

f) for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett gyógy szer: az
Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet (a továb biak ban:
OGYI), va la mint a 726/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let alap ján az Eu ró pai Unió Bi zott sá ga
(a továb biak ban: Bi zott ság) ál tal for ga lom ba ho za tal ra en -
ge dé lye zett gyógy szer;

g) for ga lom ba ho za ta li en ge dély: az f) pont sze rin ti ha -
tó sá gok ál tal ki bo csá tott ha tó sá gi ha tá ro zat;

h) be fo ga dá si el já rás alatt álló gyógy szer: olyan for ga -
lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett gyógy szer, ame lyet az Or -
szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) 
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban még nem ré sze sí tett,
de a be fo ga dás kez de mé nye zé se már meg tör tént;

i) be fo ga dott gyógy szer: olyan for ga lom ba ho za tal ra
en ge dé lye zett gyógy szer, ame lyet az OEP jog erõs és vég -
re hajt ha tó ha tá ro za ta i ban tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás ban ré sze sí tett;”

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

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„r) ki sze re lés: az OGYI, il let ve a Bi zott ság ál tal for ga -

lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett, egy nyil ván tar tá si szám -
mal meg ha tá ro zott cso ma go lá si egy ség;”

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

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„z) kü lön ke re tes gyógy szer: a Gyftv. 3.  §-ának c) pont ja 

sze rin ti gyógy szer;”

2.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -

tás ba tör té nõ be fo ga dá sa so rán a Gyftv. 26.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si össze gek szá mí tá sa az 1. szá -
mú mel lék let táb lá za tá ban fel tün te tett ma xi má li san ad ha tó 
szá za lé kos mér té ke ket ala pul véve tör té nik. Az E. Alap ból
tá mo ga tott gyógy sze rek a (2)–(8) be kez dé sek sze rin ti tá -
mo ga tá si ka te gó ri ák ba so rol ha tók be.

(2) 100%-os tá mo ga tá si ka te gó ri á ba so rol ha tó be az a
gyógy szer, ame lyet az OEP a Gyftv. 28.  § (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si mód szer rel fi nan szí roz
(kü lön ke re tes gyógy szer), és amely

a) ki zá ró lag in di ká ci ó hoz kö töt ten sú lyos, ál ta lá ban fo -
lya ma tos vagy élet hosszig lan tar tó ke ze lést igény lõ kró ni -
kus be teg sé gek és rend el le nes sé gek leg ered mé nye sebb és
leg ha té ko nyabb ke ze lé sé re, il let ve meg elõ zé sé re (a továb -
biak ban együtt: ke ze lés) szol gál, amely be teg sé gek, il let ve 
rend el le nes sé gek:

aa) fo lya ma tos gyógy sze res ke ze lés nél kül az éle tet
köz vet le nül ve szé lyez te tik, vagy

ab) ir re ver zí bi lis fo lya ma to kat in dí ta nak el, és a vár ha -
tó élet tar ta mot vagy az élet mi nõ sé get je len tõ sen ked ve zõt -
le nül be fo lyá sol ják, vagy

b) rit ka és/vagy örök le tes kór ké pek rit ka meg je le né si
for mái, ame lyek sú lyos be teg ség ter het ered mé nye zõ be -
teg sé gek ke ze lé sé re szol gál nak, vagy

c) a rit ka be teg sé gek gyógy sze re i rõl  szóló, 1999. de -
cem ber 16-i 141/2000/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let ha tá lya alá tar to zik.

(3) A 6.  § (3) be kez dé se alap ján szá mí tott tá mo ga tá si
össze gû, ki emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tá si kategó -
riába so rol ha tó be az a gyógy szer, amely

a) ki zá ró lag in di ká ci ó hoz kö töt ten sú lyos, ál ta lá ban fo -
lya ma tos vagy élet hosszig lan tar tó ke ze lést igény lõ kró ni -
kus be teg sé gek és rend el le nes sé gek leg ered mé nye sebb és
leg ha té ko nyabb ke ze lé sé re szol gál, amely be teg sé gek, il -
let ve rend el le nes sé gek:

aa) fo lya ma tos gyógy sze res ke ze lés nél kül az éle tet
köz vet le nül ve szé lyez te tik, vagy

ab) ir re ver zí bi lis fo lya ma to kat in dí ta nak el, és a vár ha -
tó élet tar ta mot vagy az élet mi nõ sé get je len tõ sen ked ve zõt -
le nül be fo lyá sol ják, vagy

b) rit ka és/vagy örök le tes kór ké pek rit ka meg je le né si
for mái, ame lyek sú lyos be teg ség ter het ered mé nye zõ be -
teg sé gek ke ze lé sé re szol gál nak, vagy
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c) a rit ka be teg sé gek gyógy sze re i rõl  szóló, 1999. de -
cem ber 16-i 141/2000/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let ha tá lya alá tar to zik.

(4) Emelt, in di ká ci ó hoz kö tött – há rom kü lön bö zõ az
a)–c) pon tok sze rin ti szá za lé kos mér té kû – tá mo ga tá si ka -
te gó ri á ba so rol ha tó be az a gyógy szer, amely ki zá ró lag in -
di ká ci ó hoz kö töt ten sú lyos, ál ta lá ban fo lya ma tos vagy
élet hosszig lan tar tó ke ze lést igény lõ kró ni kus be teg sé gek
és rend el le nes sé gek, vagy kö zép sú lyos, kró ni kus be teg sé -
gek, vagy sú lyos, de rö vi debb ide ig tar tó be teg sé gek leg -
ha té ko nyabb ke ze lé sé re szol gál. A kü lön bö zõ szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ri ák a kö vet ke zõk:

a) Eü 90 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ri á ba so rol ha tó
be az a gyógy szer, amely

aa) olyan be teg sé gek, il let ve rend el le nes sé gek ke ze lé -
sé re szol gál, me lyek re ver zí bi lis – de ke ze lés nél kül ir re -
ver zí bi lis – fo lya ma tot in dí ta nak el, mely nek kö vet kez mé -
nyei élet hosszig tar ta nak, és a vár ha tó élet tar ta mot és élet -
mi nõ sé get kö ze pe sen ked ve zõt le nül be fo lyá sol ják, vagy

ab) sú lyos és nagy be teg ség ter het je len tõ kór ké pek ki -
egé szí tõ te rá pi á já nak gyógy sze re, amely je len tõs egész -
ség nye re sé get biz to sít re á lis rá for dí tás sal.

b) Eü 70 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ri á ba so rol ha tó
be az a gyógy szer, amely sú lyos, de nem élet hosszig lan
tar tó be teg sé gek, rend el le nes sé gek ha té kony ke ze lé sé re
szol gál.

c) Eü 50 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ri á ba so rol ha tó
be az a gyógy szer, amely kö ze pe sen sú lyos, kró ni kus be -
teg sé gek és rend el le nes sé gek, il let ve he veny be teg sé gek
ha té kony ke ze lé sé re szol gál a 3. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott in di ká ci ó ban.

(5) Át la gon fe lü li (nor ma tív 85%) tá mo ga tá si ka te gó ri á -
ba so rol ha tó be az a gyógy szer, amely nép egész ség ügyi
szem pont ból ki e mel ke dõ en fon tos sú lyos, kró ni kus be teg -
sé gek és rend el le nes sé gek leg ha té ko nyabb ke ze lé sé re
szol gál, amely be teg sé gek, il let ve rend el le nes sé gek re ver -
zí bi lis – de ke ze lés nél kül ir re ver zí bi lis – fo lya ma tot in dí -
ta nak el, mely nek kö vet kez mé nyei élet hosszig tar ta nak, és 
a vár ha tó élet tar ta mot, az élet mi nõ sé get kö ze pe sen és ked -
ve zõt le nül be fo lyá sol ják.

(6) Át la gos tá mo ga tá si ka te gó ri á ba (nor ma tív 55%) so -
rol ha tó be az a gyógy szer, amely

a) kö ze pe sen sú lyos, kró ni kus be teg sé gek és rend el le -
nes sé gek ha té kony ke ze lé sé re szol gál, amely be teg sé gek,
il let ve rend el le nes sé gek

aa) szá mot te võ élet mi nõ ség rom lás sal jár nak, vagy
ab) csök kent ön el lá tó ké pes sé get ered mé nyez nek,
b) kró ni kus, je len tõs be teg ség ter het oko zó kór ké pek

ki egé szí tõ te rá pi á já nak gyógy sze re, amely je len tõs egész -
ség nye re sé get biz to sít re á lis rá for dí tás sal.

(7) Át lag alat ti tá mo ga tá si ka te gó ri á ba (nor ma tív 25%)
so rol ha tó be az a gyógy szer, amely

a) kró ni kus be teg sé gek és rend el le nes sé gek ered mé -
nyes és ha té kony ke ze lé sé re szol gál, amely be teg sé gek, il -
let ve rend el le nes sé gek az ön el lá tó ké pes sé get rész le ge sen
és tar tó san ront ják,

b) kö ze pe sen sú lyos, he veny be teg sé gek ered mé nyes
ke ze lé sé re szol gál, ame lyek az élet mi nõ sé get vagy az ön -
el lá tó ké pes sé get át me ne ti leg vagy hosszabb ide ig hát rá -
nyo san be fo lyá sol ják,

c) kró ni kus és he veny be teg sé gek és rend el le nes sé gek
ki egé szí tõ te rá pi á já nak azon gyógy sze re, amely bi zo nyí -
tot tan ér té kel he tõ mér té kû egész ség nye re sé get biz to sít re -
á lis rá for dí tás sal.

(8) Tá mo ga tá si ér ték nél kü li ka te gó ri á ba (0%) tar toz nak
a) a ki zá ró lag az egész ség ügyi szol gál ta tók szá má ra

ren del he tõ, il let ve ki ad ha tó gyógy sze rek,
b) azon gyógy sze rek, me lye ket – ez irá nyú ké re lem re –

az OEP tá mo ga tá si ér ték nél kül fo gad be.”

3.  §

Az R. 5.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § A Gyftv. 27.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt, a ki -

emelt és emelt in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tá si cso port ba
tar to zó be teg ség cso por tok és in di ká ci ós te rü le tek meg ne -
ve zé sét és a tá mo ga tás sal tör té nõ fel írás ra jo go sul tak kö rét 
a 2. és 3. szá mú mel lék let, a Gyftv. 27.  §-ának (7) be kez dé -
sé ben fog lalt, a kü lön ke re tes gyógy sze rek kö rét a gyógy -
szer ha tó anyag és a be teg ség cso port meg je lö lé sé vel pe dig
a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

4.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A szá za lé kos mér té kû tá mo ga tás [Gyftv. 28.  §

(1) be kez dés a) pont] alap ja az OEP ál tal a köz fi nan szí ro -
zás alap já ul el fo ga dott – ál ta lá nos for gal mi adó val
(a továb biak ban: áfa) meg nö velt (brut tó) – fo gyasz tói ár
(a továb biak ban: köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ár).

(2) A szá za lé kos tá mo ga tás mér té ke a 4.  § (1) be kez dé se 
sze rint ATC cso por ton ként ka te go ri zált gyógy sze rek köz -
fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ára az 1. szá mú mel lék let
sze rint rész le te zett ma xi má li san ad ha tó szá za lé kos tá mo -
ga tá si kulcs alap ján szá mí tott

a) 85, 55, 25, 0%-ának,
b) az emelt tá mo ga tá si ka te gó ri á ba tar to zó gyógy sze -

rek ese té ben 90, 70, 50%-ának
meg fe le lõ összeg.

(3) A ki emelt tá mo ga tá si ka te gó ri á ba tar to zó gyógy sze -
rek ese té ben a tá mo ga tás össze ge a köz fi nan szí ro zás alap -
já ul el fo ga dott ár és 300 Ft té rí té si díj kü lön bö ze té nek
meg fe le lõ összeg.

(4) A kü lön ke re tes gyógy sze rek ese té ben a szá za lé kos
tá mo ga tás mér té ke a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott
ár 100%-a.”

5.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) Ha tó anyag ala pú fix össze gû tá mo ga tás [Gyftv.
28.  § (1) be kez dés ba) pont] ese tén az adott ter mék cso port -
ban meg ha tá ro zott (fix) össze gû tá mo ga tás alap ja a re fe -
ren cia ké szít mény nek a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga -
dott ára.”

(2) Az R. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A re fe ren cia ké szít mény az a meg ha tá ro zott (fix)
tá mo ga tá si cso port ba tar to zó gyógy szer, amely

a) nem áll nyil ván tar tás ból való tör lés alatt,
b) egyen ér té kû sé gét az OGYI meg ál la pí tot ta,
c) az adott cso port ba tar to zó gyógy sze rek kö zül brut tó

fo gyasz tói áron szá molt napi te rá pi ás költ sé ge a leg ala cso -
nyabb, il let ve meg ál la pít ha tó sá ga hi á nyá ban az egy ség nyi
ha tó anyag ra vo nat koz tat va (a továb biak ban: napi te rá pi ás
költ ség) leg ala cso nyabb brut tó fo gyasz tói árú,

d) ki sze re lé si for má ja: a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ in di -
ká ci ót te kint ve nem ha lad ja meg az ér vé nyes al kal ma zá si
elõ írásában meg ha tá ro zott egy havi te rá pi á hoz szük sé ges
mennyi sé get vagy ah hoz leg kö ze lebb álló cso ma go lá si
egy sé get,

e) cso por ton be lü li for gal mi ré sze se dé se az utol só al ka -
lom mal meg ha tá ro zott re fe ren cia ár köz zé té te lét meg elõ zõ 
hat hó na pot vizs gál va négy egy mást kö ve tõ hó nap mind -
egyi ké ben a DOT te kin te té ben az 1%-ot el ér te, fel té ve,
hogy a gyógy szer árá ból szá mí tott napi te rá pi ás költ ség
nem ha lad ja meg a (6) be kez dés sze rint szá mí tott át lag
napi te rá pi ás költ sé gét.”

(3) Az R. 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek a fix cso port egyet len gyógy sze re sem fe le l
meg, a fix össze gû tá mo ga tás alap ja eb ben a cso port ban
(a továb biak ban: át lag áras cso port) – a tárgy évet meg elõ zõ 
év utol só hat hó nap já nak ada tai alap ján – a (3) be kez dés
a)–b) és d) fel té te le i nek meg fe le lõ leg alább 0,5%-os DOT
for gal mi ré sze se dést el érõ gyógy sze rek napi te rá pi ás költ -
sé gé nek egy sze rû szám ta ni át la ga. Az így ki szá molt át lag -
nál ala cso nyabb napi te rá pi ás költ sé gû gyógy szer a cso -
port ra jel lem zõ szá za lé kos tá mo ga tást kap ja.”

(4) Az R. 8.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Az OEP a szá mí tá sok hoz szük sé ges köz for gal mú
gyógy szer tá ri for gal mi ada to kat és DOT for gal mi ré sze se -
dé se ket ké szít mé nyen kén ti és tá mo ga tá si jog cí men kén ti
bon tás ban ha von ta hi va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé -
te szi.”

6.  §

Az R. 9.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tás [Gyftv.

28.  § (1) be kez dés bb) pont] ál la pít ha tó meg az egyes,
meg ha tá ro zott be teg sé gek (kór ké pek) ke ze lé sé re egy aránt

al kal mas ter mé kek kö ré re, ha a for ga lom ba ho za talt en ge -
dé lye zõ ha tó ság al kal ma zá su kat kli ni ka i lag azo nos ja val -
lat ra ál la pí tot ta meg és al kal ma zá suk kal a be te ge ken azo -
nos te rápiás ered mény ér he tõ el.

(2) A te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tás szá mí tá si
mód sze re it az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) Az azo nos be teg ség re vagy be teg ség cso port ra al kal -
ma zan dó gyógy sze rek ese té ben az aláb bi al cso por tok ké -
pez he tõk:

a) al kal ma zá si mód,
b) el té rõ ha tás erõs sé gek,
c) ha tás tar tam,
d) az élet mi nõ sé get meg kö ze lí tõ leg azo nos mó don be -

fo lyá so ló gyógy sze rek,
e) bi zo nyí tott kli ni kai elõny,
f) kö zel azo nos mel lék ha tás pro fil

alap ján.

(4) A te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tás szá mí tá sa az
aláb bi ak sze rint tör té nik:

a) az 5. szá mú mel lék let 1.1. be kez dés a) pont ja alap ján 
meg ha tá ro zott napi te rá pi ás költ ség át la gá val (NTKÁ)
egyen lõ vagy ala cso nyabb napi te rá pi ás költ sé gû gyógy -
sze rek a cso port ra jel lem zõ szá za lé kos tá mo ga tást kap ják,

b) az 5. szá mú mel lék let 1.1. be kez dés a) pont ja alap ján 
meg ha tá ro zott napi te rá pi ás költ ség át la gá nál (NTKÁ) ma -
ga sabb napi te rá pi ás költ sé gû ké szít mé nyek az adott cso -
port át la gos napi te rá pi ás költ sé gé hez ren delt tá mo ga tá si
ér té ke (NTKÁT) alap ján meg ha tá ro zott össze get kap ják
tá mo ga tás ér té ké ül az aláb bi ak sze rint:

támogatási érték = NTKÁT × adott kiszerelés DOT
értéke.

(5) A te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tá si cso por tok ra
vo nat ko zó an az OEP a szá mí tá sok hoz szük sé ges köz for -
gal mú gyógy szer tá ri for gal mi ada to kat és ré sze se dé se ket
ké szít mé nyen kén ti és tá mo ga tá si jog cí men kén ti bon tás -
ban ha von ta, a szá mí tás mód ját, va la mint az al cso port kép -
zés pon tos fel té te le it min den nap tá ri ne gyed év 1. nap ján
hi va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé te szi.

(6) A te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tá si cso por tok -
ban al kal maz ha tó a cso port ár ará nya i nak figye lembe véte -
lével kép zett in dex szám mal tör té nõ kor rek ció a kü lön bö zõ 
ha tás erõs sé gû és ki sze re lé sû ké szít mé nyek tá mo ga tá sá nak 
ki szá mí tá sa kor. Az in dex szá mok te rá pi ás cso por ton ként
ke rül nek meg ha tá ro zás ra.”

7.  §

Az R. 10.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A ha tó anyag ala pú és a te rá pi ás fix cso por tok

kép zé se a Gyftv. 24.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján fo lya ma to san tör té nik. Az OEP az ér vé nyes re fe -
ren cia ára kat és ké szít mé nye ket, va la mint az adott fix cso -
port ban sze rep lõ ké szít mé nyek ér vé nyes árát és tá mo ga tá -
sát hon lap ján köz zé te szi.
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(2) A köz zé tett árak ra bár mely idõ pont ban, bár me lyik
fix cso port ban lévõ gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge -
dé lyé nek jo go sult ja te het ár csök ken té si aján la tot.
Amennyi ben az ár csök ken té si aján lat olyan mér té kû, hogy 
a re fe ren cia ké szít mény árá nál ala cso nyabb árat ered mé -
nyez és a gyógy szer meg fe lel a 8.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lalt – a re fe ren cia ter mék ké vá lás fel té te le it tar tal ma zó –
ren del ke zé sek nek az OEP min den nap tá ri ne gyed év utol só 
mun ka nap já val új ra kép zi az adott fix cso por tot.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt fix cso port új ra kép zé sé -
nek ke re té ben az OEP az ár csök ken té si aján lat be nyúj tá sá -
tól szá mí tott nyolc na pon be lül ér te sí ti va la mennyi, az
adott fix cso port ban lévõ ter mék for ga lom ba ho za ta li en -
ge dé lyé nek jo go sult ját, hogy hi va tal ból el já rást in dí tott és
fel hív ja az ügy fe le ket, hogy amennyi ben a meg tett aján lat -
hoz ké pest ár vál toz ta tás sal kí ván nak élni, úgy azt a fix cso -
port kép zést (nap tá ri ne gyed év utol só mun ka nap ja) meg -
elõ zõ öt mun ka na pig van le he tõ sé gük nyil vá no san az OEP 
hon lap ján meg ten ni. Ezt köve tõen az OEP a Gyftv. és e
ren de let sza bá lyai sze rint – ha tá ro za ta i ban – meg ha tá roz za 
a re fe ren cia ké szít ményt, an nak tá mo ga tá sát, a cso port ban
lévõ va la mennyi to váb bi gyógy szer köz fi nan szí ro zás
alap já ul el fo ga dott árá hoz nyúj tott fix össze gû tá mo ga tás
mér té két és ezen ada to kat hon lap ján köz zé te szi.

(4) A ha tó anyag ala pú és a te rá pi ás fix cso por tok ke zel -
he tõ sé ge és a be fo ga dá sok le írt mó don való meg va ló sí tá sa
ér de ké ben az OEP – amennyi ben a (2)–(3) be kez dés ben
fog lal tak alap ján nem tör té nik a fix cso por tok ban vál to zás
– min den év de cem ber 31. és jú ni us 30. nap já ig hon lap ján
köz zé te szi a ja nu ár 1-jé tõl, il let ve a jú li us 1-jé tõl ér vé nyes
re fe ren cia ára kat és ké szít mé nye ket, va la mint az adott fix
cso port ban sze rep lõ ké szít mé nyek ja nu ár 1-jé tõl, il let ve
jú li us 1-jé tõl ér vé nyes árát és tá mo ga tá sát.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt eset ben a ja nu á ri, va la -
mint a jú li u si re fe ren cia ér té kek meg ha tá ro zá sa az adott
nap tá ri év áp ri lis 1., il let ve ok tó ber 1. nap já val ér vé nyes
árak alap ján tör té nik. Ezen árak alap ján szá mí tott re fe ren -
cia ára kat és tá mo ga tá so kat az OEP az adott fix cso port ban 
sze rep lõ ké szít mé nyek for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyei jo -
go sult jai ré szé re az adott nap tá ri év áp ri lis 20. és ok tó ber
20. nap já ig meg kül di. En nek is me re té ben a for ga lom ba
ho za ta li en ge dély jo go sult ja az adott nap tá ri év má jus
15-ig, il let ve no vem ber 15-ig ár vál toz ta tás sal él het.

(6) A (4)–(5) be kez dés ben fog lalt eset ben az OEP min -
den év ja nu ár és jú li us 1. nap já ig hi va ta los lap já ban és
hon lap ján köz zé te szi a kö vet ke zõ nap tá ri év ja nu ár és jú -
lius 1-jé tõl ter ve zett te rá pi ás fix cso por to kat (négy szin tû
öt je gyû ATC cso por to kat), az eset le ge sen lét re ho zan dó al -
cso por to kat és a hoz zá juk tar to zó ma xi má lis szá za lé kos
mér té ke ket.”

8.  §

Az R. 11.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § A Gyftv. 26.  §-ában fog lalt, a tá mo ga tás vo lu -

men-szer zõ dé sek ese tén a tá mo ga tás vo lu men nagy sá ga a

be teg ség pre va len ci á já ból, il let ve in ci den ci á já ból kö vet -
ke zõ ke ze lés re al kal mas be teg szám ille té kes szak mai kol -
lé gi um ál tal ja va solt nagy sá ga alap ján ke rül meg ha tá ro -
zás ra.”

9.  §

Az R. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § (1) A kü lön ke re tes gyógy sze rek be szer zé si árá -
hoz az OEP 100%-os tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tást
nyújt az zal, hogy egye bek ben a gyógy sze rek és gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök köz be szer zé sé nek rész le tes és sa já tos
sza bá lya i ról  szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let ren -
del ke zé sei irány adó ak.

(2) Az OEP és az or szá gos ko or di ná ló funk ci ót el lá tó in -
téz mény kö zött kö tött szer zõ dés sze rint – az éves ke ret -
össze gig – az ille té kes szak mai kol lé gi u mok ál tal ki dol go -
zott és köz zé tett pro to kol lok alap ján a 4. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ be teg ség cso por tok ke ze lé sé re szol gá ló
gyógy sze re ket le het ren del ni.”

10.  §

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

[14.  § A gyógy szer be fo ga dá sá nak és tá mo ga tá sá nak
egyéb fel té te lei:]

„a) új cso ma go lás az elõ zõ cso ma go lás sal azo nos ter -
me lõi áron vagy im port be szer zé si áron (a továb biak ban
együtt: ter me lõi ár) és azo nos tá mo ga tá si mér ték kel fo gad -
ha tó be;”

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

[14.  § A gyógy szer be fo ga dá sá nak és tá mo ga tá sá nak
egyéb fel té te lei:]

„f) az új on nan a tá mo ga tá si rend szer be ke rü lõ ké szít -
mény fix cso port ba von ha tó gyógy sze rek ese té ben csak a
re fe ren cia ké szít mény NTK-nál vagy a re fe ren cia ár
NTK-nál ala cso nyabb áron fo gad ha tó be;

g) amennyi ben a fix cso port ki ala kí tá sá nak fel té te lei
nem áll nak fenn a fix cso port ba nem von ha tó ké szít mény
be fo ga dá sá nak fel té te le, hogy ter me lõi ára az el sõ ként a
tá mo ga tá si rend szer be vont azo nos ha tó anya gú ké szít -
mény ter me lõi árá nál leg alább 30%-kal ala cso nyabb le -
gyen; az ez után a tá mo ga tá si rend szer be ke rü lõ má so dik
ké szít mény eh hez ké pest to váb bi leg alább 10%-kal, a har -
ma dik ké szít mény a má so dik ként be lé põ gyógy szer hez ké -
pest to váb bi leg alább 10%-kal ala cso nyabb ter me lõi áron;
a to váb bi be lé põk ezen gyógy szer nél ala cso nyabb ter me -
lõi áron ke rül het nek be a tá mo ga tá si rend szer be;”

(3) Az R. 14.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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[14.  § A gyógy szer be fo ga dá sá nak és tá mo ga tá sá nak
egyéb fel té te lei:]

„l) a for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett, a Szab vá nyos
Vény min ta Gyûj te mény ben vagy a Gyógy szer könyv ben is 
sze rep lõ gyógy szer ese tén a tá mo ga tás mér té ke a köz -
finanszírozás alap já ul el fo ga dott ár 50%-a.”

11.  §

Az R. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az OEP fõ igaz ga tó ja a for ga lom ba ho za tal ra en ge -
dé lye zett gyógy sze rek E. Alap ból tör té nõ tá mo ga tá sá val,
il let ve a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá val, vagy meg szün te té -
sé vel kap cso la tos – a nor mál el já rás rend be tar to zó ké rel -
mek ese tén – fel ada tok el lá tá sá ra Egész ség ügyi Tech no ló -
gia-ér té ke lõ Bi zott sá got hoz lét re.”

12.  §

Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A gyógy sze rek árá hoz nyújt ha tó tá mo ga tás meg ál -
la pí tá sa és a tá mo ga tás mér té ké nek mó do sí tá sa irán ti ké -
rel met a 6/a. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má tum
sze rint, a Gyftv. 29.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti be je len -
tést pe dig a 6/b. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má -
tum sze rint – pa pír ala pú írott és elekt ro ni kus for má ban – a
gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja
nyújt ja be az OEP-hez. A táp sze rek árá hoz nyújt ha tó tá -
mo ga tás meg ál la pí tá sa, a tá mo ga tás mér té ké nek mó do sí tá -
sa irán ti ké rel met a 7/a. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott 
for má tum sze rint, a vál to zás be je len té se irán ti ké rel met a
7/b. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má tum sze rint
pa pír ala pú írott és elekt ro ni kus for má ban a táp szer for gal -
ma zó ja – az Or szá gos Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do má -
nyi In té zet nél a be je len tést meg te võ jogi sze mély – nyújt ja
be az OEP-hez.”

13.  §

(1) Az R. 21.  §-a (1) be kez dé sé nek ab) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) egy sze rû sí tett el já rás rend ese tén]
„ab) táp szer és for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett, a

Szab vá nyos Vény min ta Gyûj te mény ben vagy a Gyógy -
szer könyv ben is sze rep lõ gyógy szer ese tén 30 000 Ft,”

(2) Az R. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek ab) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) egy sze rû sí tett el já rás rend ese tén]
„ab) táp szer és for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett, a

Szab vá nyos Vény min ta Gyûj te mény ben vagy a Gyógy -
szer könyv ben is sze rep lõ gyógy szer ese tén 20 000 Ft,”

14.  §

Az R. 22.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) Egy sze rû sí tett el já rás rend al kal ma zan dó,

ami kor a ké re lem
a) már tá mo ga tott ha tó anya got, il let ve kom bi ná ci ót tar -

tal ma zó gyógy szer rel egyen ér té kû ké szít mény:
aa) új ki sze re lé sé re,
ab) új ha tás erõs sé gé re,
ac) új gyógy szer for má já ra és azo nos be vi te li for má já ra,
ad) új kom bi ná ci ó já ra,
ae) új ge ne ri ku má ra, már ka ne vû ké szít mé nyé re,
b) táp szer vagy for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett, a

Szab vá nyos Vény min ta Gyûj te mény ben vagy a Gyógy -
szer könyv ben is sze rep lõ gyógy szer tá mo ga tá sá ra,
ér ke zett.

(2) Nor mál el já rás ren det kell al kal maz ni, ami kor a ké re -
lem

a) új gyógy szer for má ra és új be vi te li for má ra,
b) új in di ká ci ó ra,
c) új ha tó anyag ra,
d) új kom bi ná ci ó ra, ha va la mely az össze té tel ben sze -

rep lõ ha tó anyag nem tá mo ga tott,
e) ár eme lés re,
f) tá mo ga tá si ka te gó ria vál to zá sá ra,
g) az (1) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel már tá mo -

ga tott ha tó anyag új gyógy sze ré re,
h) je len tõs te rá pi ás elõnnyel ren del ke zõ ké szít mény re,

ma ga sabb áron tör té nõ be fo ga dás ra és a tá mo ga tás meg ál -
la pí tá sá ra
ér ke zett.

(3) Ab ban az eset ben, ha az OEP a Gyftv. 23.  § (6) be -
kez dé se sze rin ti el já rá sát köve tõen va la mely gyógy szer tá -
mo ga tá sá nak meg szün te té sé rõl, il let ve tá mo ga tá si mér té -
ké nek vagy össze gé nek csök ke né sé rõl dönt, a tá mo ga tás
meg szün te té sé nek nap ját, il let ve a fi nan szí ro zás kez dõ -
nap ját a ha tá ro zat meg ho za ta lá nak nap já tól szá mí tott
nyol ca dik nap já nál ko ráb bi idõ pont ban nem le het meg ha -
tá roz ni.”

15.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 2–4. szá mú mel lék le té vel egé szül ki, 
ez zel egy ide jû leg az R. je len le gi 2–4. szá mú mel lék le té -
nek szá mo zá sa 5–7. szá mú mel lék let re vál to zik.

16.  §

Az. R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá mo -
zott 5. szá mú mel lék le te 1.2. pont ja c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[1.2. Az NTKÁ szá mí tá sa so rán]
„c) nem ké pe zi NTKÁ szá mí tás alap ját az a gyógy szer,

amely nyil ván tar tás ból való tör lés alatt áll, ki vé ve a név -
vál to zás  miatti nyil ván tar tás ból való tör lést,”

17.  §

(1) Az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 6/a. szá mú mel lék le te 2.11. pont já nak c)–e) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.11. Kért tá mo ga tá si ka te gó ria:]
„c) át la gon fe lü li tá mo ga tás;
d) át la gos tá mo ga tás;
e) át lag alat ti tá mo ga tás;”

(2) Az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 6/b. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. A Gyftv. 29.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti be je len -
tés in do ka:

A meg fe le lõ rész je lö len dõ!
– már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer kiad -

hatóságának vál to zá sa
– már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer név -

változása
– már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer nyil -

ván tar tá si szá má nak vál to zá sa
– már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer nyil -

ván tar tás ból való tör lé se
– már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer ár csök -

ken té se
– tá mo ga tás meg szün te té se [Gyftv. 29.  § (4) be -

kez dés b) pont]
– már tá mo ga tott ké szít mény Bi zott ság ál ta li

cent rá lis törzs köny ve zé sé nek be je len té se
– a gyógy szer nyil ván tar tás ba be jegy zett jo go -

sult sze mé lyé ben vál to zás ”

18.  §

(1) Az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 7/a. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Táp szer meg ne ve zé se, ki sze re lé se az OÉ TI-hez tör -
tént be je len tés sze rint:

1.1. Táp szer már ka ne ve:
1.2. Táp szer ki ad ha tó sá ga:”

(2) Az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 7/a. szá mú mel lék le té nek 2.2. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2. Táp szer ki sze re lé si for ma:
2.2.1. Táp szer hí gí tá sa (por táp sze rek ese tén, 100 ml

stan dard ol dat ké szí té sé hez szük sé ges táp szer mennyi -
sége):

2.2.2. 1 ml stan dard ol dat ener gia tar tal ma vagy 1 g táp -
szer por fe hér je egyen ér té kû sé ge (PKU táp sze rek ese tén):”

(3) Az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 7/a. szá mú mel lék le té nek 2.12. pont já nak
c)–e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.12. Kért tá mo ga tá si ka te gó ria:]
„c) át la gon fe lü li tá mo ga tás;
d) át la gos tá mo ga tás;
e) át lag alat ti tá mo ga tás;”

(4) Az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 7/b. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. A Gyftv 29.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti be je len -
tés in do ka:

A meg fe le lõ rész je lö len dõ!
– már tá mo ga tott táp szer ki ad ha tó sá gá nak vál to -

zá sa
– már tá mo ga tott táp szer név vál to zá sa
– már tá mo ga tott táp szer tör lé se
– már tá mo ga tott táp szer ár csök ken té se
– tá mo ga tás meg szün te té se [Gyftv. 29.  § (4) be -

kez dés b) pont] ”

19.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) A ren de let ren del ke zé se it a (3) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel a hatályba lépését köve tõen in dult el já rá sok ban
kell al kal maz ni.

(3) A fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell e ren -
de let 2.  §-ával meg ál la pí tott R. 4.  §-át, 4.  §-ával meg ál la pí -
tott R. 6.  §-át, 10.  §-ával meg ál la pí tott R. 14.  § l) pont ját,
15.  §-ával meg ál la pí tott 1–4. szá mú mel lék le te it.

(4) E ren de let 7.  §-ával meg ál la pí tott R. 10.  §-a sze rin ti
fix cso port kép zés hi va tal ból tör té nõ meg ál la pí tá sá nak az
OEP elsõ al ka lom mal 2007. ja nu ár 31-ig tesz ele get.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R. 1.  §
(1) be kez dé sé ben a „törzs köny ve zett,” szö veg rész,
8.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „ge ne ri kus” szö veg rész,
13.  §-ának (1) és (3) be kez dé se, 14.  §-ának e) és h)–k)
pont ja, 16–18.  §-a, 23.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(6) Az e ren de let 14.  §-ával meg ál la pí tott R. 22.  §
(3) be kez dé se 2007. már ci us 31. nap ján ha tá lyát vesz ti.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 2.  §-ának ua) pont já ban, az R. e ren de let

15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá mo zott 6/a. szá mú mel -
lék le té nek 2.13., 2.14., 2.15., és 2.16. pont já ban a „törzs -
köny ve zett” szö veg rész he lyé be a „for ga lom ba ho za tal ra
en ge dé lye zett” szö veg rész,

b) az R. 21.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „az OEP fõ -
igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „a má sod fo kon el já ró
szerv” szö veg rész,

c) az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 5. szá mú mel lék le té nek 1.1. pont já ban a „a törzs -
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köny ve zõ ha tó ság (OGYI/EMA)” szö veg rész he lyé be az
„a for ga lom ba ho za talt en ge dé lye zõ ha tó ság (OGYI) Bi -
zott ság)” szö veg rész,

d) az R. e ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé sé vel át szá -
mo zott 6/a. szá mú mel lék le té nek 2.17. pont já ban a „törzs -
köny ve zõ” szö veg rész he lyé be a „for ga lom ba ho za tal ra
en ge dé lye zõ” szö veg rész

lép.

(8) Ez a ren de let a Ta nács nak az em be ri fel hasz ná lás ra
szánt gyógy sze rek árá nak meg ál la pí tá sát, va la mint a nem -
ze ti egész ség biz to sí tá si rend sze rek be tör té nõ fel vé te lü ket
sza bá lyo zó in téz ke dé sek át lát ha tó sá gá ról  szóló
89/105/EGK irány el vé nek (1988. de cem ber 21.) való
meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Hor váth Ágnes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz té ri u mi 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]
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 A01A  FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
 A01AA  fogszuvasodást megel z  szerek X
 A01AB  antiinfectív szerek a száj lokális kezelésére X
 A01AD  egyéb szerek a száj lokális kezelésére X
 A02A  ANTACIDOK
 A02AA  magnézium-vegyületek X
 A02AD  alumínium-, kalcium- és magnézium-vegyületek kombinációi és komplexei X
 A02AX  egyéb antacid-kombinációk X
 A02B  PEPTIKUS FEKÉLY ÉS GASZTROOESOPHAGIALIS REFLUX 

BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI
 A02BA  H2-receptor blokkolók X X X
 A02BB  prostaglandinok X
 A02BC  proton pumpa inhibitorok X X X
 A02BX  a peptikus fekély kezelésének egyéb gyógyszerei X
 A02D  Felfúvódás elleni szerek
 A02DA  felfúvódás elleni szerek X
 A03A  BÉLM KÖDÉS FUNKCIONÁLIS ZAVARAIRA HATÓ SZEREK
 A03AA  synthetikus anticholinerg szerek, észterek tertiaer amino-csoporttal X
 A03AB  synthetikus anticholinerg szerek, quaterner ammónium vegyületek
 A03AD  papaverin és származékai X
 A03AX  egyéb syntheticus anticholinerg szerek X
 A03B  BELLADONNA ÉS SZÁRMAZÉKAI, ÖNMAGUKBAN
 A03BA  belladonna alkaloidok, tertiaer aminok X
 A03C  GÖRCSOLDÓK ÉS PSYCHOLEPTICUMOK KOMBINÁCIÓI
 A03CA  syntheticus anticholinerg szerek és psycholeptícumok kombinációi X
 A03CB  belladonna és származékai psycholepticumokkal kombinálva X
 A03E  GÖRCSOLDÓK ÉS ANTICHOLINERG SZEREK KOMBINÁCIÓI EGYÉB 

GYÓGYSZEREKKEL
 A03EA  görcsoldók, psycholepticumok és fájdalomcsillapítók kombinációi X

KÜLÖN-
KERET

 Négy-, illetve ötjegy  ATC csoportokban elérhet  maximális támogatási mértékek és indikációhoz kötött támogatások
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 A03F  PROPULSIV SZEREK
 A03FA  propulsiv szerek X X X
 A04A  HÁNYÁSCSILLAPÍTÓK ÉS ÉMELYGÉS ELLENI SZEREK
 A04AA  serotonin (5HT-3) antagonisták X X
 A05A  EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
 A05AA  epesav-készítmények X X
 A05AB  az epeutak terápiás készítményei
 A05AX  az epebetegségek egyéb terápiás készítményei X
 A05B  MÁJVÉD K, ZSÍROSODÁSGÁTLÓK
 A05BA  májvéd k X
 A05C  EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI ÉS ZSÍROSODÁSGÁTLÓK 

KOMBINÁCIÓI
 A05CX  epebetegségek gyógyszerei és zsírosodásgátlók kombinációi X
 A06A  HASHAJTÓK
 A06AB  kontakt hashajtók
 A06AD  ozmotikus hashajtók X X X
 A06AG  beöntések
 A06AX  egyéb hashajtók X
 A07A  BÉLFERT TLENÍT K
 A07AA  antibiotikumok X
 A07AB  szulfonamidok X
 A07AX  egyéb bélfert tlenít k
 A07B  BÉLBEN HATÓ ADSZORBENSEK
 A07BA  szén-készítmények X
 A07BB  bismut-készítmények
 A07BC  egyéb bélben ható adszorbensek
 A07C  ELEKTROLITOK SZÉNHIDRÁTOKKAL
 A07CA  orális folyadékpótló sókészítmények X
 A07D  BÉLMOTILITÁST CSÖKKENT  SZEREK
 A07DA  bélmotilitást csökkent  szerek X X
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 A07E  BÉLRE HATÓ GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
 A07EA  corticosteroidok helyi használatra X X
 A07EC  aminosalicylsav és hasonló készítmények X X
 A08A  FOGYASZTÓSZEREK A DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL
 A08AA  központi hatású fogyasztószerek X
 A08AB  perifériásán ható fogyasztószerek X
 A09A  DIGESTIVUMOK BELEÉRTVE AZ ENZIMEKET
 A09AA  enzimkészítmények X X X X
 A09AB  savkészítmények X
 A09AC  enzim- és savkészítmények, kombinációk
 A10A  INSULINOK ÉS INSULIN ANALÓGOK
 A10AB  gyors hatású insulinok X X
 A10AC  intermedier hatástartamú insulinok X X
 A10AD  intermedier és gyorshatású insulinok keverékei X X
 A10AE  hosszú hatástartamú insulinok X X
 A10B  ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK
 A10BA  biguanidok X
 A10BB  sulfonamidok, karbamid-származékok X
 A10BD  orális vércukorszint csökkent  kombinációk X X
 A10BF  alfa-glycosidase inhibitorok X X
 A10BG  thiazolidin-dionok X X
 A10BX  egyéb orális vércukorszint csökkent k X X
 A11A  MULTIVITAMIN, KOMBINÁCIÓK
 A11AA  multivitaminok és ásványi anyagok kombinációi X
 A11AB  multivitamin, egyéb kombinációk X
 A11B  MULTIVITAMINOK ÖNMAGUKBAN
 A11BA  multivitaminok önmagukban X
 A11C  A- ÉS D-VITAMIN, BELEÉRTVE A KETT  KOMBINÁCIÓJÁT
 A11CA  A-vitamin önmagában X
 A11CC  D-vitamin és analógjai X X X X X
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 A11D  Bl-VITAMIN ÖNMAGÁBAN ÉS KOMBINÁCIÓI B6- ÉS B12-
VITAMINNAL

 A11DA  Bl-vitamin önmagában X
 A11DB  Bl-vitamin kombinációi B6- és/vagy B12-vitaminnal X
 A11E  VITAMIN-B KOMPLE X BELEÉRTVE A KOMBINÁCIÓKAT
 A11EA  B-vitamin-komplex önmagában X
 A11G  ASZKORBINSAV C-VITAMIN ÉS KOMBINÁCIÓI
 A11GA  aszkorbinsav C-vitamin önmagában X
 A11H  EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK ÖNMAGUKBAN
 A11HA  egyéb vitaminkészítmények önmagukban X
 A11J  EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK, KOMBINÁCIÓK
 A11JA  vitaminok kombinációi
 A11JB  vitaminok és ásványi sók kombinációi
 A11JC  vitaminok, egyéb kombinációk
 A12A  KÁLCIUM
 A12AA  kálcium X X
 A12AX  kálcium kombinációi más gyógyszerekkel X
 A12B  KÁLIUM
 A12BA  kálium X
 A12C  EGYÉB ÁSVÁNYI ANYAGOK
 A12CC  magnézium X
 A12CD  fluorid X X
 A13A  TONIZÁLÓ SZEREK
 A14A  ANABOLIKUS SZTEROIDOK
 A14AA  androstan származék X
 A14AB  oestron-származékok
 A16A  TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE EGYÉB GYÓGYSZEREI
 A16AB  enzimek X X X
 A16AX  tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei X X
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 B01A  TROMBÓZIS ELLENES SZEREK
 B01AA  K-vitamin antagonisták X
 B01AB  heparin csoport X X X X
 B01AC  thrombocyta aggregatiót gátlók, kivéve heparin X X
 B01AD  enzimek X
 B01AX  egyéb anticoagulánsok X
 B02A  ANTIFIBRINOLYTICUMOK
 B02AA  aminosavak X
 B02AB  proteinase inhibitorok X X
 B02B  K-VITAMIN ÉS EGYÉB VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ SZEREK
 B02BA  K-vitamin X
 B02BB  fibriogén X X
 B02BC  lokális haemostaticumok X
 B02BD  véralvadási faktorok X X
 B02BX  egyéb systemás haemostaticumok X
 B03A  VASKÉSZÍTMÉNYEK
 B03AA  kétérték  vas, orális készítmények X
 B03AB  háromérték  vas, orális készítmények X
 B03AC  háromérték  vas, parenterális készítmények X X
 B03AD  vas és folsav kombinációi X
 B03AE  vas, egyéb kombinációk X
 B03B  B12-VITAMIN ÉS FOLSAV
 B03BA  B12-vitamin (cyanocobalamin és származékai)
 B03BB  folsav és származékai X
 B03X  EGYÉB VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
 B03XA  egyéb vérszegénység elleni készítmények X  X X
 B05A  VÉR ÉS VÉRREL KAPCSOLATOS KÉSZÍTMÉNYEK
 B05AA  vérpótlók és plazmafehérje frakciók X X
 B05B  iv. OLDATOK
 B05BA  parenterális táplálásra szolgáló oldatok X X
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 B05BB  elektrolit-egyensúlyt befolyásoló oldatok X X
 B05BC  ozmotikus diurézist okozó szerek X
 B05CB  sóoldatok X
 B05D  PERITONEÁLIS DIALÍZIS SZEREI
 B05DA  izotóniás oldatok X
 B05DB  hypertoniás oldatok X
 B05X  iv. OLDATOK TARTOZÉKAI
 B05XA  elektrolit oldatok X
 B05XB  aminosavak X
 B05XC  vitaminok X
 B05XX  aminósavak X
 B06A  EGYÉB HEMATOLÓGIAI SZEREK
 B06AA  enzimek X X
 C01A  SZÍVGLYCOSIDOK
 C01AA  digitális glycosidok X
 C01B  ANTIARRHYTHMIÁS SZEREK, I. ÉS III. CSOPORT
 C01BA  antiarrhythmiás szerek, I.a csoport X
 C01BB  antiarrhythmiás szerek, I.b csoport X
 C01BC  antiarrhythmiás szerek, I.c csoport X X
 C01BD  antiarrhythmiás szerek, III. csoport X
 C01C  CARDIALIS STIMULÁNSOK, KIVÉVE: SZÍVGLYCOSIDOK
 C01CA  adrenerg és dopaminerg szerek X
 C01CE  phosphodiesterase gátlók X
 C01CX  egyéb cardialis stimulánsok X
 C01D  SZÍVBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT ÉRTÁGÍTÓK
 C01DA  szerves nitrátok X X X X X
 C01DX  szívbetegségekben alkalmazott egyéb értágítók X
 C01E  EGYÉB SZÍVGYÓGYSZEREK
 C01EA  prostaglandinok X
 C01EB  egyéb szívszerek X X
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 C02A  KÖZPONTI HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
 C02AB  methyldopa
 C02AC  imidazolin receptor agonisták X X
 C02C  PERIPHERIÁS HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
 C02CA  alfa adrenoreceptor blokkolók X
 C02CC  guanidin-származékok X
 C02D  ARTERIOLÁK SIMAIZOMZATÁRA KÖZVETLENÜL HATÓ SZEREK
 C02DB  hydrazino phthalazin-származékok X
 C02DC  pyrimidin-származékok X
 C02KX  egyéb antihipertenzív szerek X
 C02L  VÉRNYOMÁSCSÖKKENT  ÉS VIZELETHAJTÓ KOMBINÁCIÓK
 C02LA  rauwolfia alkaloidák és vizelethajtó kombinációk X
 C03A  MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK - THIAZIDOK
 C03AA  thiazidok önmagukban X
 C03B  MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK - THIAZIDOK 

KIVÉTELÉVEL
 C03BA  szulfonamidok önmagukban X
 C03C  CSÚCSHATÁSÚ VIZELETHAJTÓK
 C03CA  szulfonamidok önmagukban X
 C03CC  aryloxy-ecetsav származékok X
 C03D  KÁLIUM-VISSZATARTÓ VIZELETHAJTÓK
 C03DA  aldoszteron-antagonisták X X
 C03E  VIZELETHAJTÓK ÉS KÁLIUM-VISSZATARTÓ SZEREK 

KOMBINÁCIÓI
 C03EA  mérsékelt hatású vizelethajtók és kálium-visszatartó szerek kombinációi X
 C04A  PERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK
 C04AB  imidazolin-származékok X
 C04AC  nikotinsav és származékai X
 C04AD  purin-származékok X
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 C04AE  ergot alkaloidok X
 C04AX  egyéb perifériás értágítók X
 C05A  ARANYÉR ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
 C05AA  corticosteroidot tartalmazó készítmények
 C05AD  helyi érzéstelenít t tartalmazó készítmények X
 C05AX  aranyér elleni egyéb lokális készítmények
 C05B  VISSZÉR KEZELÉSE
 C05BA  heparinok és/vagy heparinoidok helyi használatra X
 C05BB  szklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhoz X
 C05BX  egyéb szklerotizáló szerek X
 C05C  CAPILLARIS-STABILIZÁLÓ SZEREK
 C05CA  bioflavonoidok X X
 C05CX  egyéb capillaris stabilizáló szerek
 C07A  BÉTA-BLOKKOLÓK ÖNMAGUKBAN
 C07AA  nem szelektív béta-blokkolók önmagukban X X
 C07AB  szelektív béta-blokkolók önmagukban X X
 C07AG  alfa- és béta-blokkolók X X
 C07B  BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS THIAZIDOK
 C07BB  béta-blokkoló szerek, szelektívek, és thiazidok X
 C07C  BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VIZELETHAJTÓK
 C07CA  nem szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók X
 C07CB  szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók X X
 C07F  BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VÉRNYOMÁSCSÖKKENT K
 C07FB  béta-blokkoló szerek, szelektívek, és egyéb vérnyomáscsökkent k X
 C08C  SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK, F KÉNT

ÉRHATÁSÚAK
 C08CA  dihydropiridin-származékok X X
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 C08D  SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK DIREKT 
SZÍVHATÁSOKKAL

 C08DA  phenylalkylamin-származékok X
 C08DB  benzothiazepin-származékok X
 C08E  NEM SZELEKTÍV KÁLCIUM-CSATORNA BLOKKOLÓK
 C08EA  phenylalkylamin-származékok
 C09A  ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK 

ÖNMAGUKBAN
 C09AA  angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók önmagukban X X
 C09B  ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK, 

KOMBINÁCIÓK
 C09BA  angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és vizelethajtók X
 C09BB  angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és calcium csatorna blockolók    X X   

 C09C  ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK ÖNMAGUKBAN
 C09CA  angiotenzin II antagonisták önmagukban X X
 C09D  ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK KOMBINÁCIÓKBAN
 C09DA  angiotenzin II antagonisták és vizelethajtók X X
 C10A  CHOLESTERIN- ÉS TRIGLYCERID-CSÖKKENT  SZEREK
 C10AA  Hmg CoA reductase gátlók X X
 C10AB  fibrátok X
 C10AC  epesavköt k X
 C10AD  nikotinsav és származékaik X
 C10AX  cholesterin- és triglycerid-csökkent  szerek X X
 C10BX  Hmg CoA reductase gátlók, egyéb kombinációk X X

 D01A  GOMBÁSODÁS ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
 D01AA  antibiotikumok X
 D01AC  imidazol- és triazol-származékok X
 D01AE  gombásodás elleni egyéb lokális készítmények X
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 D01B  GOMBÁSODÁS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
 D01BA  gombásodás elleni szisztémás készítmények X X
 D02A  B RLÁGYÍTÓ- ÉS VÉD ANYAGOK
 D02AA  szilikon-készítmények X
 D02AC  lágy paraffin- és zsírkészítmények
 D02AD  folyékony tapaszok
 D02AE  carbamid termékek
 D02AX  egyéb puhító és véd  anyagok
 D03A  HÁMOSÍTÓK
 D03AX  egyéb hámosítók X X
 D03B  ENZIMEK
 D03BA  proteolitikus enzimek X X
 D04A  VISZKETÉS ELLENI SZEREK, BELEÉRTVE: ANTIHISZTAMINOK, 

ÉRZÉSTELENÍT K STB.
 D04AA  antihisztaminok lokális használatra
 D04AB  érzéstelenít k lokális használatra
 D05A  PSORIASIS ELLENI HELYI SZEREK
 D05AA  szilikon készítmények
 D05AX  egyéb helyi psoriasis elleni szerek X X
 D05B  PSORIASIS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
 D05BA  psoralenek szisztémás használatra X
 D05BB  retinoidok a psoriasis kezelésére X X
 D06A  ANTIBIOTIKUMOK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
 D06AA  tetracyclin és származékai X
 D06AX  egyéb antibiotikumok lokális használatra X
 D06B  KEMOTERÁPIÁS SZEREK HELYI HASZNÁLATRA
 D06BA  Szulfonamidok
 D06BB  vírusellenes szerek X
 D06BX  egyéb kemoterapeutikumok X
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 D07A  CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
 D07AA  gyenge hatású corticosteroidok (I. csoport) X
 D07AB  mérsékelten er s hatású corticosteroidok (II. csoport) X
 D07AC  er s hatású corticosteroidok (III. csoport) X
 D07AD  igen er s hatású corticosteroidok (IV. csoport) X
 D07B  CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK KOMBINÁCIÓ
 D07BA  gyenge corticosteroidok és antisepticumok kombinációi
 D07BB  mérsékelten er s hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációi X X
 D07BC  er s hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációi
 D07C  CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTIBIOTIKUMOK KOMBINÁCIÓI
 D07CA  gyenge hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi X
 D07CB  mérsékelten er s corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi
 D07CC  er s hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi X
 D07X  CORTICOSTEROIDOK EGYÉB KOMBINÁCIÓI
 D07XA  gyenge corticosteroidok egyéb kombinációi X
 D07XB  mérsékelten er s hatású corticosteroidok egyéb kombinációi X
 D07XC  er s hatású corticosteroidok egyéb kombinációi X
 D08A  ANTISEPTICUMOK ÉS FERT TLENÍT K
 D08AB  alumíniumtartalmú szerek
 D08AC  biguanidok és amidinek
 D08AG  jódtartalmú készítmények X X
 D08AH  quinolin-származékok
 D08AK  higanytartalmú készítmények
 D08AX  egyéb antisepticumok és fert tlenít k
 D10A  ACNE-ELLENES KÉSZÍTMÉNYEK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
 D10AD  retinoidok az acne lokális kezelésére X
 D10AE  peroxidok X
 D10AF  antiinfectivumok az acne kezelésére X
 D10AX  egyéb acne-ellenes készítmények lokális használatra
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 D10B  ACNE-ELLENES SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
 D10BA  retinoidok az acne kezelésére X X
 D11A  EGYÉB B RGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
 D11AC  gyógysamponok
 D11AF  szemölcs és tyúkszem elleni készítmények
 D11AX  egyéb b rgyógyászati készítmények X X X
 G01A  ANTIINFECTIVUMOK ÉS ANTISEPTICUMOK KIVÉVE A 

CORTICOSTEROID-KOMBINÁCIÓKAT
 G01AA  antibiotikumok X
 G01AF  imidazol-származékok X
 G01AX  egyéb antiinfectivumok és antisepticumok X
 G02A  OXYTOCINOIDOK
 G02AB  ergot alkaloidok X
 G02AD  prostaglandinok X
 G02B  LOKÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓK
 G02BB  intravaginális fogamzásgátlók
 G02C  EGYÉB N GYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
 G02CA  sympathomimeticumok a szülési fájástevékenység csökkentésére X
 G02CB  prolactin-inhibitorok X X
 G02CC  vaginális gyulladáscsökkent  készítmények X X
 G02CX  egyéb n gyógyászati szerek X
 G03A  HORMONÁLIS SZISZTÉMÁS FOGAMZÁSGÁTLÓK
 G03AA  progestogének és oestrogének, fix kombinációk X
 G03AB  progestogének és oestrogének, sequentialis készítmények
 G03AC  progestogének
 G03B  ANDROGÉNEK
 G03BA  3-oxoandrosten (4) származékai X X
 G03BB  5-androstanon (3) származékai X X
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 G03C  OESTROGÉNEK
 G03CA  természetes és félszintetikus oestrogének önmagukban X X
 G03CB  szintetikus oestrogének önmagukban X
 G03CC  oestrogének kombinációi más gyógyszerrel
 G03D  PROGESTOGÉNEK
 G03DA  pregnen (4) származékok X
 G03DB  pregnadien származékok X
 G03DC  oestron származékok X
 G03F  PROGESTOGÉNEK ÉS OESTROGÉNEK KOMBINÁCIÓI
 G03FA  progestogének és oestrogének, fix kombinációk X X
 G03FB  progestogének és oestrogének, sequentialis készítmények X X
 G03G  GONADOTROPINOK ÉS EGYÉB OVULATIO-STIMULÁLÓK
 G03GA  gonadotropinok X X X X X
 G03GB  szintetikus ovuláció-stimulálók X
 G03H  ANTIANDROGÉNEK
 G03HA  antiandrogén készítmények önmagukban X X
 G03HB  antiandrogének és oestrogének X
 G03X  EGYÉB NEMI HORMONOK ÉS A GENITALIS RENDSZER 

MODULÁTORAI
 G03XA  antigonadotropinok X X
 G03XC  szelektív oestrogen receptor modulátorok X X
 G03Y  PROGESZTOGÉNEK
 G04A  HÚGYÚTI FERT TLENÍT  SZEREK
 G04AB  kinolin derivátumok X
 G04B  EGYÉB UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK, BELEÉRTVE: GÖRCSOLDÓK
 G04BC  húgyúti k oldók X
 G04BD  urológiai görcsoldók X X
 G04BE  erectilis dysfunctio kezelésének készítményei
 G04BX  egyéb urológiai szerek X
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 G04C  BENIGNUS PROSTATA HYPERETROPHIA KEZELÉSÉNEK 
GYÓGYSZEREI

 G04CA  alfa-adrenoreceptor antagonisták X
 G04CB  tesztoszteron-5-alfa reduktáz inhibitorok X
 G04CX  benignus prostata-hypertrophia kezelésének egyéb gyógyszerei
 H01A  HYPOPHYSIS ELÜLS  LEBENY HORMONOK ÉS ANALÓGJAIK
 H01AC  somatotropin és analógjai X  X X
 H01AX  Az elüls  hypophysis egyéb hormonjai és analógjaik X
 H01B  HYPOPHYSIS HÁTSÓ LEBENY HORMONOK
 H01BA  vasopressin és analógjai X X  X X
 H01BB  oxytocin és származékai X
 H01C  HYPOTHALAMUS-HORMONOK
 H01CA  gonadotropin releasing hormonok X X
 H01CB  növekedési hormon release inhibitor hormon X  X X
 H01CC  antigonadotropin-releasing hormonok
 H02A  SZISZTÉMÁS CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
 H02AA  mineralocorticoidok X X X
 H02AB  glucocorticoidok X X X X
 H03A  PAJZSMIRIGY-KÉSZÍTMÉNYEK
 H03AA  pajzsmirigy-hormonok X
 H03B  ANTITHYREOID KÉSZÍTMÉNYEK
 H03BA  thiouracilok X X
 H03BB  kéntartalmú imidazol-származékok X
 H03C  JÓD-TERÁPIA
 H03CA  jód-terápia
 H04A  GLYCOGENOLYTICUS HORMONOK
 H04AA  glycogenolyticus hormonok X X
 H05A  PARATHYREOID HORMONOK ÉS HOMOLÓGJAIK
 H05AA  teriparatide X X X
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 H05B  ANTI-PARATHYREOID HORMONOK
 H05BA  calcitonin-készítmények X X X
 H05BX  egyéb készítmények X
 J01A  TETRACYCLINEK
 J01AA  tetracyclinek X X
 J01B  AMPHENICOLOK
 J01BA  amphenicolok X
 J01C  BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK, PENICILLINEK
 J01CA  széles spektrumú penicillinek X
 J01CE  béta-laktamáz érzékeny penicillinek X X X
 J01CF  béta-laktamáz rezisztens penicillinek X
 J01CR  penicillinek kombinációi, beleértve a béta-laktamáz gátlókat X
 J01D  EGYÉB BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK
 J01DA  cephalosporinok X X
 J01DB els generációs cephalosporinok X
 J01DH  carbapenemek X
 J01E  SZULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM
 J01F  MAKROLIDOK ÉS LINKOSAMIDOK
 J01FA  makrolidok X X
 J01FF  linkosamidok X
 J01G  AMINOGLYCOSIDOK
 J01GA  streptomycinek X
 J01GB  egyéb aminoglycosidok X X
 J01M  QUINOLONOK
 J01MA  fluoroquinolonok X X X
 J01MB  egyéb quinolok X
 J01X  EGYÉB ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK
 J01XA  glycopeptid antibiotikumok X
 J01XB  polymyxinek X
 J01XC  antibakteriális steroidok X
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 J01XD  imidazol származékok X
 J01XX  egyéb antibakteriális szerek X
 J02A  SZISZTÉMÁS GOMBAELLENES SZEREK
 J02AA  antibiotikumok X
 J02AB  imidazol-származékok X
 J02AC  triazol származékok X X X X
 J02AX  egyéb szisztémás antimycoticumok X
 J04A  ANTITUBERKULOTIKUMOK
 J04AB  antibiotikumok X
 J04AC  hydrazidok X
 J04AK  egyéb antituberkulotikumok X
 J04AM  antituberkulotikumok kombinációi X
 J05A  KÖZVETLENÜL A VÍRUSRA HATÓ SZEREK
 J05AB  nucleosidok és nucleotidok, a reverz transzkriptáz gátlók kivételével X X X  X X
 J05AD  foszfonsav származékok X
 J05AE  protease inhibitorok X X
 J05AF  nucleosid reverse transciptase gátlók X X  X X
 J05AG  non-nucleosid reverse transciptase gátlók X X
 J05AH  neuraminidase inhibitorok X
 J05AX  egyéb vírusellenes készítmények X X
 J06B  IMMUNGLOBULINOK
 J06BA  immun szérumok X
 J06BB  specifikus immunglobulinok X X
 J06BC  immunglobulinok X
 J07A  BAKTERIÁLIS VAKCINA
 J07AG  haemophillus influenzae B vakcinák X
 J07AH  meningococcus vakcinák X
 J07AL  pneumococcus vakcinák X X
 J07AM  tetanusz vakcinák X X
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 J07AP  typhoid vakcinák
 J07AX  egyéb bakteriális vakcinák X
 J07B  VIRÁLIS VAKCINÁK
 J07BA  encephalitis vakcinák X
 J07BB  influenza vakcinák X
 J07BC  hepatitis vakcinák X
 J07BD  morbilli vakcinák
 J07BF  poliomyelitis vaccinák X X
 J07BK  varicella vaccinák X X
 J07CA  bakteriális és virális vaccinák kombinációi X X
 L01A  ALKYLEZO SZEREK
 L01AA  mustárnitrogén-analógok X X X
 L01AD  nitrosoureák X X
 L01AX  egyéb alkilez  szerek X  X X
 L01B  ANTIMETABOLITOK
 L01BA  folsav analógok X X  X X
 L01BB  purin analógok X X
 L01BC  pyrimidin analógok X  X X
 L01C  NÖVÉNYI ALKALOIDOK ÉS EGYÉB TERMÉSZETES 
 L01CA  vinca alkaloidok és analógjaik X X
 L01CB  podophyllotoxin-származékok X X
 L01CD  taxánok X
 L01D  CYTOTOXICUS ANTIBIOTIKUMOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
 L01DB  anthracylinek és rokon vegyületek X  X X
 L01DC  egyéb cytotoxicus antibiotikumok X  X X
 L01X  EGYÉB DAGANATELLENES SZEREK
 L01XA  platina-vegyületek X
 L01XB  methyl hydrazinok X X
 L01XC  monoclonalis antitestek X  X X
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 L01XD  photodinamias terápiában használt szerek X
 L01XX  egyéb cytostaticumok X  X X
 L02A  HORMONOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
 L02AB  progestogenek X X
 L02AE  gonadotropin releasing hormon analógok X  X X
 L02B  HORMONANTAGONISTÁK ÉS ROKON SZEREK
 L02BA  antioestrogenek X X
 L02BB  antiandrogenek X  X X
 L02BG  enzim-inhibitorok X  X X
 L03A  CYTOKINEK ÉS IMMUNMODULÁTOROK
 L03AA  colonia stimuláló faktorok X  X X
 L03AB  interferonok X  X X
 L03AC  interleukinok X X
 L03AX  egyéb cytokinek és immunmodulátorok X X
 L04A  IMMUNSUPPRESSIV SZEREK
 L04AA  szelektív immunsuppressiv szerek X X  X X
 L04AX  egyéb immunsuppressiv anyagok X X X
 M01A  NEM STEROID GYULLADÁSGÁTLÓK ÉS RHEUMAELLENES 

KÉSZÍTMÉNYEK
 M01AA  butylpyrazolidinek X
 M01AB  ecetsav- és rokon vegyületek X X X
 M01AC  oxicamok X X X
 M01AE  propionsav-származékok X X X
 M01AG  fenamatok X
 M01AH  coxibok X X
 M01AX  egyéb nem steroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények X X X X
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 M01B  KOMBINÁLT GYULLADÁSGÁTLÓ/RHEUMAELLENES 
KÉSZÍTMÉNYEK

 M01BA  corticosteroidokkal kombinált gyulladásgátló/rheumaellenes készítmények       

 M01C  SPECIFIKUS RHEUMAELLENES SZEREK
 M01CB  aranykészítmények X X
 M01CC  penicillamin és hasonló vegyületek X X
 M02A  ÍZÜLETI ÉS IZOMFÁJDALMAK KEZELÉSÉNEK LOKÁLIS 

KÉSZÍTMÉNYEI
 M02AA  nem steroid gyulladásgátlók, lokális készítmények X
 M02AC  salicyl-sav-származékot tartalmazó készítmények X
 M02AX  egyéb lokális készítmények az ízületi és izomfájdalmakra X
 M03A  PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOM-RELAXÁNSOK
 M03AC  egyéb quateraaer ammónium-vegyületek X
 M03AX  EGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK X X
 M03B  KÖZPONTI TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK
 M03BA  carbamin-sav észterek X
 M03BB  oxazol-, thiazin- és triazin-származékok X
 M03BX  egyéb központi támadáspontú szerek X X X
 M03C  IZOMRELAXÁNSOK, KÖZVETLEN HATÁSÚ SZEREK
 M03CA  dantorlen és származékai X
 M04A  KÖSZVÉNYELLENES KÉSZÍTMÉNYEK
 M04AA  húgysavképz dést gátló készítmények X
 M04AC  a húgysav-metabolizmusra nem ható készítmények X
 M05B  MINERALISATIÓRA HATÓ SZEREK
 M05BA  bisphosphonatok X X X X
 M05BB  bisphosphonát kombináció X
 M05BX  mineralizációra ható egyéb gyógyszerek X
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 M09A  A VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER BETEGSÉGEINEK EGYÉB 
 M09AB  enzimek
 M09AX  a váz- és izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszerei X X
 N01A  ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍT K
 N01AB  halogénezett szénhidrogének X
 N01AF  barbiturátok önmagukban X
 N01AH  opioid érzéstelenít k X
 N01AX  egyéb általános érzéstelenít k X
 N01B  HELYI ÉRZÉSTELENÍT K
 N01BA  amino-benzoesav észterek X
 N01BB  amidok X
 N01BX  egyéb helyi érzéstelenít k X
 N02A  OPIOIDOK
 N02AA  természetes opium-alkaloidok X X
 N02AB  phenylpiperidin-származékok X X X
 N02AC  diphenylpropylamin-származékok X X
 N02AE  oripavin származékok X X
 N02AF  morphinan-származékok
 N02AG  opioidok és görcsoldók kombinációi X X
 N02AX  egyéb opioidok X X
 N02B  EGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK ÉS LÁZCSÖKKENT K
 N02BA  salicylsav és származékai X
 N02BB  pyrazolonok X X
 N02BE  anilidek X X
 N02C  MIGRÉNELLENES SZEREK
 N02CA  ergot alkaloidok X
 N02CC  szelektív 5HT1-receptor agonisták X
 N02CX  egyéb migrénellenes készítmények X
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 N03A  ANTIEPILEPTICUMOK
 N03AA  barbiturátok és származékaik X X
 N03AB  hydantoin-származékok X X
 N03AD  succinimid-származékok X X
 N03AE  benzodiazepin-származékok X X
 N03AF  carboxamid-származékok X X X
 N03AG  zsírsav-származékok X X X
 N03AX  egyéb antiepilepticumok X X
 N04A  ANTICHOLINERG SZEREK
 N04AA  tertiaer aminok X X
 N04B  DOPAMINERG SZEREK
 N04BA  dopa és dopa-származékok X X
 N04BB  adamantan-származékok X X X
 N04BC  dopamin agonisták X X X
 N04BD  MAO-B bénítók X X
 N04BX  egyéb dopaminerg szerek X X
 N05A  ANTIPSYCHOTICUMOK
 N05AA  alifás oldalláncot tartalmazó phenothiazinok X
 N05AB  piperazin szerkezet phenothiazinok X X
 N05AC  piperidin szerkezet phenothiazinok X X
 N05AD  butyrophenon-származékok X X
 N05AE  indol-származékok X X
 N05AF  thioxanthen-származékok X X
 N05AH  diazepinek és oxazepinek X X X
 N05AL  benzamidok X X X X
 N05AN  lítium X
 N05AX  egyéb antipsychoticumok X X
 N05B  ANXIOLYTICUMOK
 N05BA  benzodiazepin-származékok X X X
 N05BB  diphenylmethan-származékok X
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 N05BC  carbamidok X
 N05BE  azaspirodecanedion-származékok X
 N05BX  egyéb anxiolyticumok X
 N05C  ALTATÓK ÉS NYUGTATÓK
 N05CA  barbiturátok önmagukban X
 N05CB  barbiturátok, kombináció X
 N05CD  benzodiazepin-származékok X
 N05CE  piperidindion-származékok
 N05CF  benzodiazepinekhez hasonló gyógyszerek
 N05CM  egyéb altatók és nyugtatók X
 N06A  ANTIDEPRESSZÁNSOK
 N06AA  nem szelektív monoamin-reuptake gátlók X X X
 N06AB  szelektív szerotonin-reuptake gátlók X X
 N06AG  MAO-A bénítók X X
 N06AX  egyéb antidepresszánsok X X
 N06B  PSYCHOSTIMULÁNSOK ÉS NOOTROPICUMOK
 N06BA  centrálisán ható sympathomimeticumok
 N06BX  egyéb psychostimulánsok és nootropicumok X X
 N06D  DEMENTIA ELLENES SZEREK
 N06DA  anticholinesterasok X X
 N06DX  egyéb anti-demencia gyógyszerek X X
 N07A  PARASYMPATHOMIMETICUMOK
 N07AA  cholinesterase-bénítók X X
 N07AX  egyéb parasympathomimeticumok X X
 N07B  SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKBEN HASZNÁLT SZEREK
 N07BA  dohányzásellenes szerek X
 N07BB  gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére X
 N07BC  opioid-fugg ségben használt gyógyszerek
 N07C  SZÉDÜLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
 N07CA  szédülés elleni készítmények X X X
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 N07X  EGYÉB IDEGRENDSZERRE HATÓ SZEREK
 N07XX  egyéb idegrendszerre ható gyógyszerek X X X
 P01A  AMOEBIASIS ÉS EGYÉB PROTOZOON OKOZTA BETEGSÉGEK 

GYÓGYSZEREI
 P01AB  nitroimidazol-származékok X
 P01B  MALÁRIAELLENES SZEREK
 P01BA  aminoquinolonok X X
 P01BD  diaminopyrimidinek X
 P02C  NEMATODÁK ELLENI SZEREK
 P02CA  benzimidazol származékok X
 P02CE  imidazothiazol származékok
 P03A  EKTOPARAZITA-ELLENES SZEREK, BELEÉRTVE: RÜHELLENES 

SZEREK
 P03AB  klórtartalmú készítmények
 P03AC  pyretrinek beleértve a szintetikus szereket is
 P03AX  egyéb ektoparazita-ellenes szerek, beleértve: rühellenes szerek X
 R01A  LOKÁLIS ORR-OEDEMA-CSÖKKENT K ÉS EGYÉB NASALIS 

KÉSZÍTMÉNYEK
 R01AA  sympathomimeticumok önmagukban X
 R01AB  sympathomimeticumok, kombinációk, kivéve corticosteroidokat
 R01AC  antiallergikumok, kivéve corticosteroidokat X X
 R01AD  corticosteroidok X X
 R01AX  egyéb nasalis készítmények X
 R01B  SZISZTÉMÁS ORR-OEDEMA-CSÖKKENT K
 R01BA  sympathomimeticumok
 R02A  GÉGÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK
 R02AA  antisepticumok X
 R02AB  antibiotikumok
 R02AD  helyi érzéstelenít k



2006/165.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

14169

0% 25% 55% 85%

ÉRTÉK
NÉLKÜL

ÁTLAGON
ALULI

ÁTLAGOS
ÁTLAGON

FELÜLI

KÜLÖN-
KERET

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

ATC MEGNEVEZÉSATC

NORMATÍV
EMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

KIEMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

 R03A  ADRENERGEK, INHALÁLÓ SZEREK
 R03AC  szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták X X X
 R03AK  adrenergek és más asthmaelleni szerek X X
 R03B  EGYÉB ASTHMA-ELLENES SZEREK, INHALÁLÓ SZEREK
 R03BA  glucocorticoidok X X
 R03BB  anticholinerg szerek X X
 R03BC  antiallergikumok, kivéve a corticosteroidokat X X
 R03C  SZISZTÉMÁS ADRENERG SZEREK
 R03CA  alfa és béta adrenoreceptor agonisták X
 R03CC  szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták X X
 R03D  EGYÉB SZISZTÉMÁS ANTIASTHMATICUMOK
 R03DA  xanthinok X X
 R03DC  leucotrien receptor antagonisták X X
 R03DX  Egyéb szisztémás gyógyszerek obstruktív légúti betegségekre X
 R05C  KÖPTET K, KIVÉVE A KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ KOMBINÁCIÓKAT
 R05CA  köptet k X
 R05CB  nyákoldók X X
 R05D  KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, KIVÉVE A KÖPTET  KOMBINÁCIÓKAT
 R05DA  ópium alkaloidok és származékaik X X
 R05DB  egyéb köhögéscsillapítók X
 R05F  KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK ÉS KÖPTET K KOMBINÁCIÓI
 R05FA  ópium-származékok és köptet k X
 R06A  SZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK
 R06AA  aminoalkyl éterek X
 R06AB  substituált alkylaminok X
 R06AC  substituált ethylendiaminok X
 R06AD  henothiazin-származékok X
 R06AE  piperazin-származékok X X
 R06AX  egyéb szisztémás antihisztaminok X X
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 R07A  EGYÉB, LÉGZ RENDSZERRE HATÓ KÉSZÍTMÉNYEK
 R07AA  tüd  surfactantok X
 R07AB  légzést stimulálok
 S01A  FERT ZÉSELLENES SZEREK
 S01AA  antibiotikumok X
 S01AB  szulfonamidok X
 S01AD  vírusellenes szerek X X
 S01AX  egyéb antiinfect szerek X
 S01B  GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
 S01BA  corticosteroidok önmagukban X
 S01BC  nem steroid gyulladásgátló szerek X
 S01C  GYULLADÁSGÁTLÓ ÉS FERT ZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI

 S01CA  corticosteroidok és fert zésellenes szerek kombinációi X
 S01CC  gyulladásgátló és fert zésellenes szerek kombinációban X
 S01E  GLAUCOMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS PUPILLASZ KÍT K
 S01EA  sympethomimeticumok X
 S01EB  parasympathomimeticumok X
 S01EC  carboanhydrase inhibitorok X X
 S01ED  béta-receptor blokkolók X X
 S01EE  prosztaglandin analógok X X
 S01EX  a glaucoma kezelésének egyéb gyógyszerei X X
 S01F  PUPILLATÁGÍTÓK ÉS CYCLOPLEG SZEREK
 S01FA  anticholinerg szerek X
 S01G  LOKÁLIS OEDEMA-CSÖKKENT K ÉS ANTIALLERGIKUMOK
 S01GA  lokális oedema-csökkent ként használt sympathomimeticumok X
 S01GX  egyéb antiallergikumok X
 S01H  HELYI ÉRZÉSTELENÍT K
 S01HA  helyi érzéstelenít k X
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 S01J  DIAGNOSZTIKUMOK
 S01JA  színez anyagok X
 S01K  SEBÉSZETI SEGÉDANYAGOK
 S01KA  viszkoelasztikus anyagok X
 S01KX  egyéb sebészeti segédanyagok X
 S01X  EGYÉB SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
 S01XA  egyéb szemészeti készítmények X X
 S02C  CORTICOSTEROIDOK ÉS FERT ZÉSELLENES SZEREK 

KOMBINÁCIÓI
 S02CA  corticosteroidok és fert zésellenes szerek kombinációi X
 S02D  EGYÉB FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
 S02DA  fájdalomcsillapítók és érzéstelenít k X
 S03A  FERT ZÉSELLENES SZEREK
 S03AA  fert zésellenes szerek X
 V01A  ALLERGÉNEK
 V01AA  allergén extraktumok, kivonatok X X
 V03A  MINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
 V03AB  antidotumok X
 V03AC  vassal kelátot képz  szerek X
 V03AE  hyperkalaemia gyógyszerei X X
 V03AF  detoxikáló szerek cytostatikus kezeléskor X  X X
 V03AK  szöveti ragasztóanyagok X X
 V03AN  gyógyászatban alkalmazott gázok X X
 V03AX  egyéb terápiás készítmények
 V04A  DIAGNOSZTIKUMOK
 V04AX  egyéb diagnosztikumok X
 V04C  EGYÉB DIAGNOSZTIKAI SZEREK
 V04CG  gyomorszekréció vizsgálatához használt szerek X
 V04CJ  Thyreoidea funkciós tesztek X X
 V04CX  egyéb diagnosztikumok X
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KIEMELT
INDIKÁ-
CIÓHOZ
KÖTÖTT

 V07A  ÖSSZES EGYÉB NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
 V07AB  oldószerek hígító oldatok beleértve az öblít  oldatokat X X
 V07AY  technikai fert tlenít k X X
 V08A  RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, JÓDOZOTTAK
 V08AA  vízoldékony, nefrotrop, magas ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok X
 V08AB  vízoldékony, nefrotrop, alacsony ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok X
 V08AC  vízoldékony, hepatotrop röntgenkontrasztanyagok X
 V08AD  nem vízoldékony röntgenkontrasztanyagok X
 V08B  RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, NEM JÓDOZOTTAK
 V08BA  bárium-szulfát-tartalmú röntgenkontrasztanyagok X
 V08C  MÁGNESES KONTRASZTANYAGOK
 V08CA  paramágneses röntgenkontrasztanyagok X
 V08CB  szuper paramágneses kontrasztanyagok X
 V08D  ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOK
 V08DA  ultrahang-kontrasztanyagok X
C03DB  egyéb kálium-visszatartó szerek X
J01DH  Szulfonamidok és trimethoprim kombinációi, beleértve a származékokat   X     



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 szak-
orvosa 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 napon-
ta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre (BNO: E10, E11, E12, O24) a diabetológiai szakrendelés szakor-
vosa 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 inzulinkeze-
lésre, és akinél a postprandiális túlzott vércukorszint-emelkedés dokumentáltan más módon nem szabályozható a diabe-
tológiai 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 vércukor-
szint 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 je-
lentkezõ, tüneteket okozó hypoglikemia alakul ki, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a ja-
vaslat 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 elõírá-
sában 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-átülte-
tésben részesülõ betegek részére, akik hosszan tartó, súlyos neutropeniának lehetnek kitéve, vagy perifériás õssejt gyûj-
tés 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. fájdalom-
csillapító 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 ke-
zelõorvos, 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 szerep-
lõ 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-gyógyintéze-
ti háttérrel rendelkezõ klinikai onkológiai, sugárterápiás, tüdõgyógyászati vagy haematológiai szakambulanciák szak-
orvosa 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 szak-
orvosa 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 szak-
ambulancia 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 be-
tegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is – a fekvõbeteg-gyógyintézeti háttérrel rendel-
kezõ 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), acrome-
galia (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 szak-
orvos 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 ka-
pott, aromatase-gátló – kezelés után bekövetkezõ progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése, vagy új gó-
cok 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 kli-
nikai 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 daga-
natellenes 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 testtö-
megének 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 keze-
lésére 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 sugár-
terápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket*:

8. u) Olyan elõrehaladott myeloma multiplexben (BNO: C90.0) szenvedõ beteg részére, aki korábban legalább egy ke-
zelésen (kemoterápián, õssejt transzplantáción vagy egyéb kezelésen) átesett és már részesült csontvelõ transzplantáció-
ban, vagy arra alkalmatlan, a kijelölt intézmények haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:

9. a) Cisztás fibrózisban (mucoviscidosisban) (BNO: E849) szenvedõ beteg részére a tüdõgyógyász, gyermek tüdõ-
gyógyász, 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 pszi-
chiáter 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 ré-
szére 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 kel-
tétõl 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 rea-
gáló, 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 pszi-
chiáter 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 fel-
sorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére a pszichiáter vagy gyer-
mekpszichiáter 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 ja-
vaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

14176 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/165. szám



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 csecsemõ-
és 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 ha-
tástalansága 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 gyer-
mekgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:

15. a) Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma (BNO: N04) esetén a csecsemõ- és gyer-
mekgyógyász vagy nephrológus szakorvos, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számított hat hónapig – a házi-
orvos, 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 javas-
lat keltétõl számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyerekorvos az alábbi gyógyszereket*:

16. Veleszületett aminosav anyagcserezavarokban szenvedõ (BNO: az alapbetegség kódja) beteg részére a belgyó-
gyász, 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 belgyó-
gyász, 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 ko-
rig a gyermek gasztroenterológus vagy javaslata alapján – a javaslat keltétõl számított egy évig – a háziorvos, házi gyer-
mekorvos 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 házi-
orvos, 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 gyógyszerek-
re 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 intéz-
mény 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 javas-
latára a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

26. a) Rheumatoid arthritis (BNO: M06.9) azon eseteiben, melyek legalább 3 hónapig tartó alapgyógykezelés (met-
hotrexat, 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 ki-
vitelezhetõ (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 alap-
gyógykezelés 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 fo-
lyamatos, 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 emlõ-
daganatos 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 on-
kológus szakorvosa; a FIGO II/B–III/B stádiumú cervix daganatos (BNO: C53) betegeknél a radioterápia, radiochemo-
therapia 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 emlõ-
daganatos 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 haemato-
lógus 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 lágyrész-
meszesedés 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 microalbumi-
nuriája kezdõdik, az atenolol, rimelnidin, moxonidin, nifedipin, amlodipin, felodipin, captopril, enalapril, ramipril ható-
anyagú 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 ré-
szére, akinek naponta többszöri anginás rohamai vannak, a sotalol, isosorbid mononitrát és nitroglycerin hatóanyagú ké-
szítmények közül a kardiológus szakorvos vagy a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

1. d) Kardio- és cerebrovaszkuláris, valamint perifériás érbetegség szempontjából nagy kockázatú beteg részére, aki-
nek metabolikus szindrómája van (IDF kritériumok szerint) (BNO: I10, R73.0) vagy diabetes mellitusa van albuminuriá-
val (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-al-
lergológus 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%, folya-
matos tünetek) beteg részére a tüdõgyógyász, gyermektüdõgyógyász vagy belgyógyász-allergológus és klinikai immu-
nológus 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 gyermekgyógyász-
allergológus 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 számí-
tott 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 számí-
tott 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 bel-
gyógyász 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 dózis-
ban 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 belgyó-
gyászati beteg részére közepesnél nagyobb thromboemboliás kockázat esetén, valamint thromboemboliás szövõdmé-
nyekhez vezetõ veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia (BNO: D689) halmozott kockázattal járó esetei-
ben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére a belgyógyász, onkologus, neurologus, hematologus, tüdõ-
gyógyász, traumatológus vagy szülész-nõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos az alábbi gyógy-
szereket*:

4. d) Vénás thromboembolia másodlagos megelõzésére – amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocuma-
rol, 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 belgyó-
gyász 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 hóna-
pig – 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 rezisz-
tens beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétõl számí-
tott 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 maxi-
mum 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 gyógy-
szereket*:

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 selegilin-
nel, 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 rend-
ellenességek (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 rend-
ellenességek (BNO: F40–F48), valamint bulimia nervosa (BNO: F50.2–50.3) diagnózisa esetén a 7. a) 1.–7. a) 2. pon-
tokban 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 ja-
vaslat 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. pont-
ban 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 alap-
ján – 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 manifesztá-
ciók, illetve életet veszélyeztetõ felsõ gastrointesztinális vérzés (BNO: K92.2) fellépésének lehetõsége, vagy ennek a di-
agnózisnak 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 alkalma-
zási 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 közvet-
len epekõzúzás elõtt és sikeres epekõzúzás után, továbbá terhességi cholestasis esetén a harmadik trimeszterben, maxi-
mum 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 gyer-
mekorvos az alábbi gyógyszereket*:

11. b) Colitis ulcerosában (BNO: K51.9) salazopyrin intolerancia, illetve jelentõs szisztémás steroid mellékhatás ese-
tén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések alapján a gasztroenterológus vagy gyermek gasztroenterológus szak-
orvos 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 ese-
tén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések alapján a gasztroenterológus vagy gyermek gasztroenterológus szak-
orvos 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 immunszupp-
rimált (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) diagnó-
zisa esetén az adott készítmény alkalmazási elõírásában szereplõ javallatokban a bõrgyógyász vagy reumatológus szak-
orvos 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 alkalma-
zási 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 ja-
vaslata 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 életkor-
ból 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 szá-
mított 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 anaphy-
laxiás reakció (BNO: T78.2) esetén azzal, hogy a kezelés csak intenzív osztályos háttérrel rendelkezõ intézetben végez-
hetõ 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, tubula-
ris osteopathiákban, vagy D-vitamin-rezisztens osteomalaciában (BNO: N25.0) szenvedõ vesebeteg részére a nephroló-
gus szakorvos vagy javaslata alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

24. a) Tehéntejfehérje iránti túlérzékenységben (BNO: K52.2) szenvedõ 0–12 hónapos csecsemõ részére, továbbá te-
héntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenységben 6 éves korig – 2 évesnél idõsebb gyermekek esetén a fekvõbe-
teg-gyógyintézet szakorvosa javaslatára – a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján – a javas-
lat 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 gyer-
mekgyógyász 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 gyer-
mekek esetén fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa javaslatára – a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos vagy ja-
vaslata 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 szerek-
kel 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 gasztroentero-
lógus, 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, belgyó-
gyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immunoló-
gus 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, bel-
gyógyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immuno-
lógus 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, belgyó-
gyász-allergológus és klinikai immunológus vagy csecsemõ- és gyermekgyógyász-allergológus és klinikai immunoló-
gus 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 számí-
tott hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:
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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 számí-
tott 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 atherothrom-
botikus 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 ki-
alakult endoscoppal, vagy Weber vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés esetén neurologus vagy belgyógyász szak-
orvos 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 preven-
ciójára 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) cso-
portba tartozó beteg részére, ha a beteg tartósan szteroid, antikoaguláns, trombocita aggregáció gátló, illetve NSAID ke-
zelésre 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, gasztroentero-
lógus 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 reuma-
tológus 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 élet-
kori 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 doku-
mentált 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 – postmeno-
pausalis osteoporosis (BNO: M80.0–M81.0) kezelésére a reumatológus, szülész-nõgyógyász, endokrinológus szakor-
vos vagy a „menopausa és osteoporosis” szakrendelés szakorvosa, maximum egy évig vagy javaslatuk alapján – a javas-
lat 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 – postmeno-
pausalis 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 „menopau-
sa 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 ré-
szére 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 gyógy-
szereket*:

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 kel-
tétõl 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, érse-
bész, 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 szakor-
vos 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 klini-
kai immunológus, fül-orr-gégész, tüdõgyógyász vagy gyermek tüdõgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a ja-
vaslat 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 bõr-
gyógyász 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 javas-
latuk 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 proto-
koll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént, és akinek a Mini-Mental Teszt értéke 20 pont alatt van a kijelölt de-
mencia központ neurológus vagy pszichiáter szakorvosa vagy javaslatuk alapján – javaslat keltétõl számított hat hó-
napig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

4. Maximum három éves korú gyermek részére rachitis megelõzésére (BNO: E55.0), illetve gyógykezelésére a csecse-
mõ- és gyermekgyógyász szakorvos, háziorvos vagy házi gyermekorvos, terhes anyának a szülész-nõgyógyász szak-
orvos az alábbi gyógyszereket*:

5. Az otthoni szakápolás bizonyítottan meglévõ feltételei esetén (BNO: Z76) az adott készítmény alkalmazási elõírá-
sában 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 diétá-
val, 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 gyógy-
szereket*:

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 veseelégte-
lenség 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 metasztázi-
sok 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 szõ lõ sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról,
mi nõ sí té sé rõl és for ga lom ba hozataláról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza -
po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról
 szóló 2003. évi LII. tör vény 30. §-a (2) be kez dé sé nek c), 
e) és f) pont já ban, va la mint a nö vény vé de lem rõl  szóló
2000. évi XXXV. tör vény 65. §-a (2) be kez dé sé nek a) és 
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1. §

A ren de let cél ja, hogy a bi o ló gi ai ala pok fej lesz té se és
szer ve zett fenn tar tá sa út ján to vább sza po rí tás ra és köz ter -
mesz tés be a fel hasz ná lói igé nyek nek meg fe le lõ, gaz da sá -
go san ter meszt he tõ, a mi nõ sé gi igé nye ket ki elé gí tõ szõ lõ -
faj ták és azok klón ja i nak jó mi nõ sé gû, egész sé ges sza po rí -
tó anya ga ke rül jön.

2. §

(1) Az e ren de let ben fog lal ta kat
a) a szõ lõ (Vi tis L.) nem zet ség fa jai, faj hib rid jei, bor-,

cse me ge- és alany faj tái és azok klón jai (a továb biak ban:
szõ lõ) sza po rí tó anya gá ra, va la mint

b) a szõ lõ sza po rí tó anya got elõ ál lí tó, il let ve for ga lom -
ba hozó ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, il let ve jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ra
kell al kal maz ni.

(2) A gén tech no ló gi á val mó do sí tott szõ lõ faj ták csak a
kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt en ge dé lyek meg lé te ese tén
sza po rít ha tók. A gén tech no ló gi á val mó do sí tott szõ lõ faj -
ták for ga lom ba ho za ta la ese tén a faj ta meg ne ve zé se mel -
lett a gén tech no ló gi ai mó do sí tás té nyét és mód ját is je löl ni
kell, a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint.

(3) A szõ lõ sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá val, mi nõ sí té -
sé vel és for ga lom ba ho za ta lá val kap cso lat ban

a) a szõ lõ sza po rí tó anyag nö vény ál lo má nyá ra vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye ket az 1. szá mú mel lék let,

b) a sza po rí tó anya gok ra vo nat ko zó ál ta lá nos és mi nõ -
sé gi fel té te le ket a 2. szá mú mel lék let,

c) a szõ lõ sza po rí tó anya gok kö te ge lé sé re vo nat ko zó
elõ írá so kat a 3. szá mú mel lék let,

d) a szõ lõ sza po rí tó anya gok je lö lé sé re vo nat ko zó elõ -
írá so kat a 4. szá mú mel lék let,

e) a szõ lõ sza po rí tó anya gok fel hasz ná lá sá hoz és for ga -
lom ba ho za ta lá hoz elõ írt kí sé rõ ok mány ra (szár ma zá si
iga zol vány) vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket az 5. szá mú mel -
lék let,

f) a ki in du lá si (pre bá zis) ál lo má nyok lét re ho zá sá ra
szol gá ló nö vé nye ken vizs gá lan dó ká ro sí tó kat a 6. szá mú
mel lék let,

g) a szõ lõ cer ti fi ká ci ós rend sze ré ben vizs gá lan dó ká ro -
sí tó kat a 7. szá mú mel lék let,

h) a cer ti fi kált szõ lõ sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá nak 
és for ga lom ba ho za ta lá nak nö vény egész ség ügyi el len -
õr zé sé re és iga zo lá sá ra vo nat ko zó elõ írá so kat a 8. szá -
mú mel lék let,

i) a szõ lõ sza po rí tó anya gok min ta vé te lé re és vizs gá la -
tá ra vo nat ko zó elõ írá so kat a 9. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

3. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. Sza po rí tó anyag:
a) ül te té si anya gok:
aa) gyö ke res szõ lõ vesszõ: gyö ke res eu ró pai szõ lõ dug -

vány és gyö ke res alany szõ lõ dug vány,
ab) gyö ke res szõ lõ olt vány;
b) sza po rí tó alap anya gok: ül te té si anyag elõ ál lí tá sá nak

cél já ra ter melt
ba) szõ lõ vesszõk: egy éves el fá so dott, be érett haj tá sok,
bb) zöld haj tá sok: éret len, még el nem fá so dott haj tá -

sok,
bc) ol tás ra elõ ké szí tett alany szõ lõ vesszõk, ne mes ol tó -

vesszõk, ol tó rügy,
bd) dug vány is ko lai szõ lõ vesszõk: gyö ke res szõ lõ -

vesszõk elõ ál lí tá sá ra szánt szõ lõ vesszõ-ré szek vagy zöld -
haj tás-ré szek.

2. Gyö ke res eu ró pai szõ lõ dug vány (gyö kér ne mes dug -
vány): a ne mes szõ lõ vesszõ gyö ke rez te té se, ne ve lé se út ján 
elõ ál lí tott, meg gyö ke re se dett és haj tást vagy vesszõt ne -
velt ül te té si anyag, me lyet fi lo xé ra vo nat ko zá sá ban im mu -
nis ta la jon gyö kér ne mes ül tet vény lé te sí té sé nek cél já ra
ter mel tek.

3. Gyö ke res alany szõ lõ dug vány: az alany szõ lõ vesszõ
gyö ke rez te té se, ne ve lé se út ján elõ ál lí tott, meg gyö ke re se -
dett és haj tást vagy vesszõt ne velt ül te té si anyag, me lyet
alany ül tet vény lé te sí té se vagy gyö ke res szõ lõ olt vány elõ -
ál lí tás cél já ra ter mel tek.

4. Gyö ke res szõ lõ olt vány: a ne mes szõ lõ vesszõ ol tó -
csap já nak az alany vesszõ re ol tá sá ból szár ma zó, össze for -
rott, meg gyö ke re se dett és haj tást vagy vesszõt ne velt ül te -
té si anyag, mely nek gyö ke re se dett ré sze alany faj ta.

5. Alany szõ lõ vesszõ: az ame ri kai szõ lõ fa jok nak és faj -
hib rid je i nek egy éves, el fá so dott szár ré sze, me lyet ol tó -
vesszõ ként gyö ke res szõ lõ olt vány, dug vány vesszõ ként
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gyö ke res alany szõ lõ dug vány elõ ál lí tá sá nak cél já ra ter -
mel tek.

6. Ne mes szõ lõ vesszõ: az eu ró pai szõ lõ nek (Vi tis vi ni -
fe ra) és faj hib rid je i nek egy éves, el fá so dott szár ré sze, ame -
lyet ol tó vesszõ ként tõ ke át ol tás vagy gyö ke res szõ lõ olt -
vány elõ ál lí tá sá nak cél já ra, dug vány vesszõ ként gyö ke res
eu ró pai szõ lõ dug vány elõ ál lí tá sá nak cél já ra ter mel tek.

7. Sza po rí tás ra en ge dé lye zett klón: ál la mi lag el is mert
faj ta ál la mi el is me rés re be je len tett, a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Köz pont já nak (a továb biak ban: MgSzH
Köz pont ja) vizs gá la ta alatt álló klón je lölt je, amely nek sza -
po rí tá sát az MgSzH Köz pont ja en ge dé lyez te.

8. Faj ta je lölt: az MgSzH Köz pont já hoz ál la mi el is me -
rés cél já ból be je len tett, vizs gá lat alatt álló faj ta.

9. Klón je lölt: az MgSzH Köz pont já hoz ál la mi el is me -
rés cél já ból be je len tett, vizs gá lat alatt álló klón.

10. Sza po rí tás cél ját szol gá ló nö vény ál lo má nyok:
olyan ül tet vé nyek, nö vény ál lo má nyok, szõ lõ is ko lák, ame -
lyek szõ lõ to vább sza po rí tá sát szol gál ják.

11. Ka te gó ria (szár ma zás fo ko zat): a sza po rí tás cél ját
szol gá ló nö vény ál lo mány, il let ve sza po rí tó anyag mi nõ sé -
gét, ge ne ti kai ér té két, nö vény egész ség ügyi ál la po tát meg -
ha tá ro zó tu laj don sá go kon ala pu ló szár ma zás fo ko zat,
amely a sza po rí tás és mi nõ ség csök ke nés sor rend jé ben le -
het pre bá zis, bá zis, cer ti fi kált (ta nú sí tott) és stan dard fo ko -
za tú, at tól füg gõ en, hogy az ül tet vényt mi lyen ka te gó ri á jú
ül te té si anyag fel hasz ná lá sá val lé te sí tet ték, il let ve a sza po -
rí tó alap anyag mi lyen ka te gó ri á jú és nö vény egész ség ügyi
ál la po tú ül tet vény bõl szár ma zik, az ül te té si anya got pe dig
mi lyen ka te gó ri á jú sza po rí tó alap anyag fel hasz ná lá sá val
ál lí tot ták elõ.

12. Pre bá zis (ki in du lá si) törzs ül tet vény: ál la mi el is me -
rés re be je len tett vagy ál la mi el is me rés ben ré sze sí tett faj ta,
klón, va la mint a faj ta fenn tar tó ne me sí tõ ál tal rend sze res és 
fo lya ma tos faj ta fenn tar tás ban ré sze sí tett, a tesz telt klón ki -
in du lá si nö vé nyek sza po rí tó anya gá ból lé te sí tett, pre bá zis
sza po rí tó alap anyag elõ ál lí tá sát szol gá ló ül tet vény, amely
rend sze res nö vény egész ség ügyi el len õr zõ vizs gá lat ban ré -
sze sül, va la mint zár la ti és a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ká -
ro sí tók tól men tes.

13. Bá zis (köz pon ti) törzs ül tet vény: pre bá zis törzs ül tet -
vény pre bá zis klón sza po rí tó alap anya gá ból ké szí tett ül te -
té si anyag fel hasz ná lá sá val, a faj ta fenn tar tó ál tal vagy fel -
ügye le te mel lett lé te sí tett, és ál ta la vagy meg bí zott ja ál tal
rend sze res és fo lya ma tos faj ta fenn tar tás ban ré sze sí tett, bá -
zis sza po rí tó alap anyag el lá tá sát szol gá ló ül tet vény, amely 
rend sze res nö vény egész ség ügyi el len õr zõ vizs gá lat ban ré -
sze sül, va la mint zár la ti és a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ká -
ro sí tók tól men tes.

14. Cer ti fi kált (üze mi) törzs ül tet vény: pre bá zis törzs ül -
tet vény klón, vagy bá zis törzs ül tet vény bá zis klón sza po rí -
tó alap anya gá ból ké szí tett ül te té si anyag fel hasz ná lá sá val
lé te sí tett ül tet vény, ame lyet a ne me sí tõ vagy meg bí zott ja

ál tal rend sze res faj ta fenn tar tás ban ré sze sí te nek, és cer ti fi -
kált sza po rí tó alap anyag elõ ál lí tá sát szol gál ja, va la mint
rend sze res nö vény egész ség ügyi el len õr zõ vizs gá lat ban ré -
sze sül, to váb bá zár la ti és a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ká -
ro sí tók tól men tes.

15. Stan dard (sza po rí tás ra ide ig le ne sen en ge dé lye zett) 
szõ lõ ül tet vény: olyan sza po rí tó alap anyag elõ ál lí tás cél já -
ra ki je lölt, ide ig le ne sen en ge dé lye zett ül tet vény, amely
ma ga sabb ka te gó ria hi á nyá ban az alap faj ta sza po rí tá sát
szol gál ja, meg fe le lõ faj ta tisz ta sá gú, men tes a zár la ti kár te -
võk tõl, va la mint a 7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
ká ro sí tók tü ne te i tõl, és a sza po rí tó üzem ál tal faj ta fenn tar -
tó sze lek ci ó ban ré sze sí tett.

16. Pre bá zis (ki in du lá si) sza po rí tó anyag: olyan sza po -
rí tó alap anyag, ame lyet a faj ta fenn tar tó ne me sí tõ fe le lõs -
sé ge mel lett a faj ta, il let ve adott eset ben a klón azo nos sá -
gá nak fenn tar tá sa, va la mint a be teg sé gek tõl való meg óvás
cél já ból ál ta lá no san el is mert el já rás sal ál lí tot tak elõ, ví rus -
tesz telt pre bá zis törzs ül tet vény bõl szár ma zik, vagy olyan
ül te té si anyag, ame lyet pre bá zis sza po rí tó alap anyag fel -
hasz ná lá sá val ké szí tet tek – olt vány ese té ben mind két
kom po nens ilyen ka te gó ri á jú ál lo mány ból szár ma zik –;
rend sze res nö vény egész ség ügyi el len õr zõ vizs gá lat ban ré -
sze sül és zár la ti, va la mint a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ká -
ro sí tók tól men tes, és ame lyet to vább sza po rí tás cél já ra ter -
mel tek, to váb bá az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban
(a továb biak ban: tag ál lam) ilyen ka te gó ri á jú nak fo gad tak
el, és ren del te té se bá zis vagy cer ti fi kált törzs ül tet vény lé -
te sí té se.

17. Bá zis sza po rí tó anyag: olyan sza po rí tó alap anyag,
ame lyet a faj ta fenn tar tó fe le lõs sé ge mel lett a faj ta, il let ve a 
klón azo nos sá gá nak, va la mint a be teg sé gek tõl való meg -
óvá sá nak cél já ból ál ta lá no san el is mert el já rás sal ál lí tot tak
elõ; leg alább ví rus tesz telt bá zis törzs ül tet vény bõl szár ma -
zik, vagy olyan ül te té si anyag, ame lyet leg alább bá zis sza -
po rí tó alap anyag fel hasz ná lá sá val ké szí tet tek – olt vány
ese té ben mind két kom po nens bá zis vagy ma ga sabb ka te -
gó ri á jú –, rend sze res nö vény egész ség ügyi el len õr zõ vizs -
gá lat ban ré sze sül és zár la ti, va la mint a 7. szá mú mel lék let
sze rin ti ká ro sí tók tól men tes, és ame lyet to vább sza po rí tás
cél já ra ter mel tek, to váb bá va la mely tag ál lam ban ilyen ka -
te gó ri á jú nak fo gad tak el, és ren del te té se törzs ül tet vény lé -
te sí té se.

18. Cer ti fi kált (ta nú sí tott) sza po rí tó anyag: olyan sza po -
rí tó alap anyag, amely leg alább ví rus tesz telt cer ti fi kált
törzs ül tet vény bõl szár ma zik, vagy olyan ül te té si anyag,
ame lyet leg alább cer ti fi kált sza po rí tó alap anyag fel hasz -
ná lá sá val ké szí tet tek – olt vány ese té ben mind két kom po -
nens cer ti fi kált vagy ma ga sabb ka te gó ri á jú –, rend sze res
nö vény egész ség ügyi el len õr zõ vizs gá lat ban ré sze sül és
zár la ti, va la mint a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ká ro sí tók tól
men tes; és sza po rí tó alap anyag ként sza po rí tás, ül te té si
anyag ként áru ter mõ szõ lõ ül tet vény te le pí tés, szõ lõ gyü -
mölcs elõ ál lí tás cél já ra ter mel tek, to váb bá va la mely tag -
államban ilyen ka te gó ri á jú nak fo gad tak el.
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19. Stan dard sza po rí tó anyag: olyan stan dard ül tet vény -
bõl szár ma zó sza po rí tó alap anyag vagy olyan ül te té si
anyag, ame lyet stan dard ka te gó ri á jú sza po rí tó alap anyag
fel hasz ná lá sá val ké szí tet tek – olt vány ese té ben mind két
kom po nens ilyen, vagy az egyik kom po nens stan dard vagy 
ma ga sabb ka te gó ri á jú –, zár la ti ká ro sí tók tól men tes, va la -
mint a 7. szá mú mel lék let sze rin ti ká ro sí tók tól tü ne ti leg
men tes és sza po rí tó alap anyag ként sza po rí tás, ül te té si
anyag ként áru ter mõ szõ lõ ül tet vény te le pí tés cél já ra ter -
mel tek, to váb bá va la mely tag ál lam ban ilyen ka te gó ri á jú -
nak fo gad tak el.

20. Szõ lõ is ko la: ül te té si anya got elõ ál lí tó sza po rí tó te -
rü let, sza po rí tó ház, üveg ház stb. a ben ne lévõ nö vény ál lo -
mánnyal, amely for ga lom ba ho za tal cél já ra lé te sí tés ese tén 
áru ter me lõ szõ lõ is ko la, sa ját cél ra tör té nõ elõ ál lí tás ese tén
házi szõ lõ is ko la le het.

21. Elõ sza po rí tó szõ lõ is ko la: pre bá zis és bá zis ül te té si
anyag elõ ál lí tá sá ra e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te le -
ket biz to sí tó, az MgSzH Köz pont ja ál tal e cél ra en ge dé lye -
zett szõ lõ is ko la.

22. Ví rus tesz telt nö vény ál lo mány, il let ve sza po rí tó -
anyag: zár la ti ká ro sí tók tól men tes, va la mint a 7. szá mú
mel lék let ben fel so rolt ká ro sí tók ál tal nem fer tõ zött nö -
vény ál lo mány és sza po rí tó anyag, ame lyet a nem zet kö zi -
leg el fo ga dott tesz te lé si el já rá sok kal iga zol tak, és a sza po -
rí tás so rán meg tar tot ták a ví rus men tes sé get biz to sí tó tech -
no ló gi ai elõ írá so kat, és a hi va ta los vizs gá lat al kal má val
e ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe lelt.

23. Tü ne ti leg ví rus men tes nö vény ál lo mány, il let ve sza -
po rí tó anyag: olyan nö vény ál lo mány és sza po rí tó anyag,
amely vi zu á li san men tes a zár la ti ká ro sí tók tól, va la mint a
7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ká ro sí tók tól, és
amely a hi va ta los vizs gá lat al kal má val a kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel.

24. Cer ti fi ká ció (ta nú sí tás): a sza po rí tó anyag-elõ ál lí tás
el len õr zé si rend sze re, amely nek ered mé nye ként a hi va ta -
los el len õr zõ szer vek iga zol ják, hogy a ter me lõ a ter mé ket
a vo nat ko zó ha zai és nem zet kö zi elõ írá sok nak meg fe le lõ -
en ál lí tot ta elõ, az elõ ál lí tás so rán fel hasz nált sza po rí tó
alap anya gok szár ma zá sát bi zony la ti rend szer rel nyil ván -
tart ják, mi nõ sé gét a vo nat ko zó elõ írá sok nak meg fe le lõ en
el len õr zik, az el já rás ered mé nyes sé gét az el já ró ha tó ság
cer ti fi ká ci ós cím ké vel ta nú sít ja.

25. Faj ta azo nos sza po rí tó anyag: a meg je lö lés nek meg -
fe le lõ faj tá jú (kló nú) sza po rí tó anyag, amely olt vány ese té -
ben az alany faj tá ra is vo nat ko zik.

26. Faj ta tisz ta sza po rí tó anyag: a té tel vagy cso ma go lá -
si egy ség meg je lö lé sé tõl el té rõ fajú, faj tá jú, kló nú, ala nyú
egye det nem tar tal ma zó sza po rí tó anyag.

27. Sza po rí tó anyag té tel: azo nos faj tá jú, kló nú, olt vány
ese té ben ala nyú, ka te gó ri á jú, szár ma zá si he lyû és vírus -
állapotú sza po rí tó anyag egy egy ség ként ke zelt mennyi -
sége.

28. Cer ti fi ká ci ós (ta nú sí tó) cím ke: a cer ti fi ká ci ós rend -
szer ben elõ ál lí tott sza po rí tó anyag-té tel nö vé nye i re, il let ve 
kö te ge i re a for gal ma zó ál tal fel he lye zett, an nak ka te gó ri á -
ját ta nú sí tó, fém zár jel le gû je lö lés, ame lyet az MgSzH
Köz pont ja azo no sít ha tó an meg je löl ve ad ki a for gal ma zó -
nak, és amely tar tal maz za a fel hasz ná ló szá má ra szük sé ges 
összes ada tot, be le ért ve a nö vény út le vél ada ta it is.

(2) E ren de let vo nat ko zá sá ban a nö vény egész ség ügyi
fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
7/2001. (I. 17.) FVM ren de let [a továb biak ban: 7/2001.
(I. 17.) FVM ren de let] fo ga lom meg ha tá ro zá sa it is al kal -
maz ni kell.

Szaporítóanyagok elõállítása,
forgalomba hozatalra elõkészítése, minõsítése,

certifikációja és felhasználása

4. §

(1) Szõ lõ sza po rí tó anya got ki zá ró lag az MgSzH Köz -
pont já nak en ge dé lyé vel sza bad elõ ál lí ta ni, for ga lom ba
hoz ni és fel hasz nál ni.

(2) A szõ lõ sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sa, for ga lom ba ho -
za ta la ál la mi el len õr zés alatt áll. Az el len õr zé si, mi nõ sí té -
si, ta nú sí tá si fel ada to kat az MgSzH Köz pont ja lát ja el.

(3) A sza po rí tó anyag-el lá tás te kin te té ben a Kö zös sé gen
be lül elõ for du ló és más mó don nem ke zel he tõ át me ne ti ne -
héz sé gek át hi da lá sa ér de ké ben az elõ írá sok nak nem meg -
fe le lõ mó don elõ ál lí tott vagy nem meg fe le lõ mi nõ sé gû
szõ lõ sza po rí tó anyag for ga lom ba ho za ta lá nak az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal tör té nõ en ge dé lye zé se irán ti ké rel met az
MgSzH Köz pont já nak kell be nyúj ta ni.

5. §

(1) A szõ lõ ter mesz tés szín vo na lá nak ja ví tá sa ér de ké ben 
a szõ lõ faj ták, kló nok sza po rí tás cél ját szol gá ló pre bá zis,
bá zis és cer ti fi kált ül tet vé nye it ma gas ge ne ti kai ér té kû,
egész sé ges klón sza po rí tó anyag gal kell rend sze re sen fel -
újí ta ni, és en nek ér de ké ben ma gas ge ne ti kai ér té kû, ho mo -
gén ví rus tesz telt törzs ül tet vé nye ket kell lé te sí te ni. A ví -
rus tesz telt pre bá zis és bá zis törzs ül tet vé nyek lé te sí té se,
fenn tar tá sa és rend sze res fel újí tá sa ál la mi fel adat.

(2) A faj ta elõ ál lí tó já nak vagy fenn tar tó já nak a faj ta, il -
let ve klón ki in du ló ál lo má nyát pre bá zis törzs ül tet vény lé -
te sí té se cél já ból be kell je len te nie az MgSzH Köz pont já -
nak. A be je len tés hez csa tol ni kell a kü lön jog sza bály sze -
rin ti iga zo lást ar ról, hogy az ál lo mány ví rus tesz telt.

(3) Törzs ül tet vény csak szõ lõ is ko lai en ge déllyel ren -
del ke zõ en ge dé lyes ré szé re, a faj ta fenn tar tó, il let ve nö -
vény faj ta-ol ta lom alatt álló faj ta ese té ben a faj ta jo go -
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sult elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val és az MgSzH Köz pont já -
nak en ge dé lyé vel lé te sít he tõ. A lé te sí tés irán ti ké rel met
bá zis és pre bá zis törzs ül tet vény ese tén a te le pí tést meg -
elõ zõ leg alább egy év vel, cer ti fi kált törzs ül tet vény ese -
tén leg alább hat hó nap pal kell az MgSzH Köz pont já hoz
be nyúj ta ni.

(4) Bá zis törzs ül tet vény csak ví rus tesz telt pre bá zis ka te -
gó ri á jú klón ül te té si anyag gal, cer ti fi kált törzs ül tet vény
ví rus tesz telt bá zis vagy ma ga sabb ka te gó ri á jú klón ül te té si 
anyag gal lé te sít he tõ, olyan te rü le ten, ahol a lé te sí tést meg -
elõ zõ hat év ben áru szõ lõt nem ter mesz tet tek, il let ve szõ lõ -
is ko la nem mû kö dött, és a meg elõ zõ két év ben nem ter -
mesz tet tek a 8. szá mú mel lék let II. fe je ze té nek 2.1.2. pont -
já ban fel so rolt nö vény fa jo kat.

6. §

(1) A törzs ül tet vény lé te sí té se irán ti ké re lem ben meg
kell ne vez ni a te le pí ten dõ faj ta, klón ne vét, olt vány ese tén
ala nyát, a te le pí te ni kí vánt mennyi sé get (tõ, db), a sza po rí -
tó anyag szár ma zá si he lyét (sza po rí tó üzem neve, címe),
ka te gó ri á ját, a lé te sí ten dõ ül tet vény ka te gó ri á ját, sor- és
tõ ke tá vol sá gát, a mû ve lés mód ját, a te le pí ten dõ ül tet vény
he lyét (hely ség, hely raj zi szám), faj tán kén ti te rü le tét, va la -
mint a ké rel me zõ ne vét és cí mét.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a faj ta jo go sult, il let ve a faj ta fenn tar tó hoz zá já ru lá sát 

ta nú sí tó ok ira tot (ki vé ve, ha a sza po rí tó, il let ve a te le pí tõ
maga a faj ta fenn tar tó),

b) a te le pí ten dõ te rü let mé ret ará nyos tér ké pét,
c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy volt-e, il let ve mi kor volt a

te rü le ten utol já ra szõ lõ ül tet vény vagy szõ lõ is ko la,
d) az elõ ve te mény meg je lö lé sét,
e) az ül te té si anya got elõ ál lí tó üzem nyi lat ko za tát

vagy a két fél kö zöt ti szer zõ dést, mely sze rint a kí vánt
faj ta össze té te lû és ka te gó ri á jú ül te té si anya got biz -
tosítja,

f) a ter mék pá lya sze rin ti ter mék ta ná csi tag ság ról  szóló
iga zo lást,

g) nyi lat ko za tot arra néz ve, hogy az ül tet vény tör zsül -
tet vény kén ti fenn tar tá sát vál lal ja, be le ért ve a szõ lõ gyü -
mölcs ter me lé sé nek kor lá to zá sát, és kéri az ül tet vény
éven kén ti el len õr zé sét a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szer vé tõl (a továb biak ban: MgSzH te rü le ti
szer ve), il let ve éven kén ti el len õr zé sét és mi nõ sí té sét az
MgSzH Köz pont já tól.

(3) Az MgSzH Köz pont ja a ké re lem ben meg je lölt te le -
pí té si te rü le ten szem lét tart, és a ké re lem, va la mint a hely -
szí ni szem le és az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal vég zett, nö -
vény egész ség ügyi és ta laj al kal mas ság vizs gá lat alap ján
dönt az elõ ze tes en ge dé lye zés rõl. Dön té sé rõl ér te sí ti a ter -
me lõt és a ter mék pá lya sze rin ti ter mék ta ná csot.

7. §

(1) Az MgSzH Köz pont ja az ül tet vé nyek hely szí ni mi -
nõ sí té se, szem lé je alap ján ha tá ro za tot hoz ar ról, hogy az
ül tet vényt mi lyen ka te gó ri á jú nak fo gad ja el, il let ve en ge -
dé lye zi-e az ül tet vény bõl sza po rí tó anyag sze dé sét, for ga -
lom ba ho za ta lát. A törzs ül tet vé nyek ben a meg ha tá ro zott
ka te gó ri á ban tör tént el fo ga dá su kat kö ve tõ en tõ ke pót lás
csak meg fe le lõ szár ma zás fo ko za tú sza po rí tó anyag gal és
az MgSzH Köz pont já nak en ge dé lyé vel vé gez he tõ.

(2) Ne mes, il let ve alany szõ lõ vesszõt csak olyan sza po -
rí tás cél já ra te le pí tett vagy elõ ké szí tett ül tet vény ben sza -
bad for ga lom ba ho za tal cél já ból elõ ál lí ta ni, amely nek

a) faj tá ja, klón ja sze re pel a Nem ze ti Faj ta jegy zék ben,
il let ve a faj ta je lölt sza po rí tá sát a mi nisz té ri um, a klón je lölt 
sza po rí tá sát az MgSzH Köz pont ja en ge dé lyez te – ki vé ve,
ha a sza po rí tás har ma dik or szág ba, ex port bér ter me lés cél -
já ra tör té nik –, vagy va la mely tag ál lam nem ze ti faj ta jegy -
zé ké ben sze re pel vagy klón ja re giszt rált,

b) a nö vény egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe lel,
c) ka te gó ri á ja pre bá zis, bá zis vagy cer ti fi kált törzs szõ -

lõ, il let ve stan dard szõ lõ ül tet vény,
d) az MgSzH Köz pont ja ál ta li mi nõ sí té se, stan dard ka -

te gó ria ese té ben az MgSzH Köz pont ja ál ta li éven kén ti el -
len õr zé se meg tör tént, és az 1., 7. és 8. szá mú mel lék let kö -
ve tel mé nye i nek is meg fe lel.

(3) A sza po rí tás cél já ra ki je lölt ül tet vé nyek ese tén
a) a ki in du ló ál lo má nyok pre bá zis ka te gó ri á ba tör té nõ

el fo ga dá sát,
b) a bá zis és cer ti fi kált törzs ül tet vé nyek mi nõ sí té sét,

el len õr zé sét,
c) a pre bá zis elõt ti ki in du lá si ál lo má nyok, stan dard ül -

tet vé nyek és törzs ül tet vény je löl tek (fi a tal, még nem ter mõ 
ül tet vé nyek) el len õr zé sét
az erre rend sze re sí tett be je len tõ la pon a tárgy év má jus
20-ig az MgSzH Köz pont já tól kell kér ni,
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti be je len tõ la pot a tárgy év feb -
ru ár 28-áig az MgSzH Köz pont já tól kell kérni.

(4) Az MgSzH te rü le ti szer vé tõl a sza po rí tás cél já ra ki -
je lölt ül tet vé nyek éven kén ti el len õr zé sét a 7/2001. (I. 17.)
FVM ren de let ben fog lal tak alap ján kell kér ni.

(5) A sza po rí tás cél ját szol gá ló pre bá zis, bá zis és cer ti fi -
kált törzs ül tet vé nyek ben, törzs ül tet vény je löl tek ben a faj -
ta fenn tar tó vagy meg bí zott ja, a sza po rí tás ra ide ig le ne sen
en ge dé lye zett (stan dard) ül tet vé nyek ben a sza po rí tó üzem
kö te les fo lya ma tos faj ta fenn tar tó sze lek tá lást vé gez ni, ví -
rus tesz telt ál lo má nyok ban a 8. szá mú mel lék let ben elõ írt
tech no ló gi át és izo lá ci ós tá vol sá got meg tar ta ni, az ül tet vé -
nye ket mi nõ sí tés re, szem lé re, stan dard ka te gó ria ese tén el -
len õr zés re elõ ké szí te ni. A faj ta fenn tar tás vég zé sé rõl a faj -
ta, il let ve a kló nok fenn tar tá sá ért fe le lõs sze mély nek nap -
ra kész nyil ván tar tást kell ve zet nie. Amennyi ben a faj ta -
fenn tar tó ne me sí tés nem ugyan ab ban a tag ál lam ban tör té -
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nik, amely ben az adott faj tát en ge dé lyez ték, az MgSzH
Köz pon ti, il let ve te rü le ti szer vei se gít sé get nyúj ta nak az
érin tett tag ál lam ha tó sá ga i nak.

(6) Pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált sza po rí tó anyag elõ ál lí -
tá sát szol gá ló szõ lõ is ko la vagy törzs ül tet vény mel lé nem
te le pít he tõ stan dard, nem ví rus tesz telt szõ lõ is ko la vagy
áru szõ lõ, va la mint szom széd sá gá ban nem ter meszt he tõk a
8. szá mú mel lék let II. fe je ze té nek 2.1.2. pont já ban fel so -
rolt nö vény fa jok, ame lyek gaz da nö vé nyei a szõ lõt ká ro sí -
tó ví ru sok nak. Pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált sza po rí tó anyag 
elõ ál lí tá sa so rán a 8. szá mú mel lék let II. fe je ze té nek
2.1.1. pont já ban meg ha tá ro zott izo lá ci ós tá vol sá got kell
tar ta ni.

(7) A pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált ül tet vé nye ket az
MgSzH te rü le ti szer ve meg ha tá ro zott ká ro sí tók tól való
men tes ség szem pont já ból éven te min den nö vény re ki ter je -
dõ en vizs gál ja, az e ren de let ben elõ írt tesz te lé se ket a Mód -
szer ta ni út mu ta tó ban rög zí tett, nem zet kö zi leg el fo ga dott
el já rás sze rint el vég zi és en nek ered mé nyé rõl a ter me lõt
ha tá ro zat ban ér te sí ti, az MgSzH Köz pont já nak iga zo lást
ad a nö vény út le vél ki adá sá nak cél já ból.

(8) Az MgSzH Köz pont ja az éves mi nõ sí tés, il let ve el -
len õr zés so rán el len õr zi

a) az elõ zõ évi for gal ma zás ról ve ze tett nyil ván tar tást,
b) a faj ta fenn tar tó sze lek ció el vég zé sé nek ered mé nyes -

sé gét,
c) a nö vény ál lo mány ból ki pusz tult, el tá vo lí tott egye -

dek rõl ve ze tett nyil ván tar tást,
d) a nö vény ál lo mány sza po rí tás ra al kal mas ál la po tát,
e) a vár ha tó sza po rí tó alap anyag mennyi sé gét, és

a mi nõ sí tés, el len õr zés meg ál la pí tá sa i ról jegy zõ köny vet
állít ki.

8. §

(1) Szõ lõ ül te té si anya got for ga lom ba ho za tal cél já ból
elõ ál lí ta ni csak áru ter me lõ szõ lõ is ko lá ban sza bad.

(2) Az áru ter me lõ szõ lõ is ko la lé te sí té sé nek en ge dé lye
irán ti ké rel met a ké rel me zõ ne vé nek és cí mé nek fel tün te -
té sé vel a sza po rí tást meg elõ zõ év ben au gusz tus 31-ig kell
az MgSzH Köz pont já hoz be nyúj ta ni.

(3) Az MgSzH Köz pont ja a ké re lem hez be nyúj tott ada -
tok el len õr zé se ér de ké ben be szer zi a ké rel me zõ gaz da sá gi
tár sa ság cég ki vo na tát.

(4) Az MgSzH Köz pont ja az áru ter me lõ szõ lõ is ko la lé -
te sí té sét a ké rel me zõ ré szé re – a ké re lem ben fog lal tak sze -
rint – ha tá ro zat lan vagy ha tá ro zott idõ re ak kor en ge dé lye -
zi, ha

a) a ké rel me zõ, il let ve ál lan dó al kal ma zott ja pre bá zis
és bá zis ka te gó ri á jú sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sa ese tén fel -
sõ fo kú ker té sze ti vagy nö vény ter mesz té si, cer ti fi kált vagy

stan dard ka te gó ri á jú sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sa ese tén ker -
té sze ti vagy nö vény ter mesz té si, leg alább szak mun kás
vég zett ség gel ren del ke zik, és a ké re lem hez az ezt iga zo ló
ok ira tot vagy an nak hi te les má so la tát csa tol ta,

b) a sza po rí tás hoz a szak mai fel té te lek biz to sí tot tak, a
ter mesz tés re ki je lölt te rü let a csa tolt tér kép alap ján be azo -
no sít ha tó,

c) a te rü let nö vény egész ség ügyi szem pont ból sza po rí -
tás cél já ra meg fe lel, an nak ta la ja pre bá zis, bá zis és cer ti fi -
kált ka te gó ria ese tén men tes a szõ lõ ví ru sok ter je dé sét elõ -
se gí tõ ká ros szer ve ze tek tõl, ne ma tó dák tól, és ezt a ké re -
lem hez csa tolt mel lék let ben az MgSzH te rü le ti szer ve iga -
zol ja,

d) a ké re lem ben nyi lat ko zik ar ról, hogy mi lyen ka te gó -
ri á jú sza po rí tó anya got kí ván elõ ál lí ta ni,

e) ké rel me zõ nél a sza po rí tó anyag-ter mesz tés fel té te lei
biz to sí tot tak, amit a ké re lem fe lül vizs gá la ta és a hely szí ni
szem le ered mé nye alap ján meg ál la pí tot tak,

f) a ké rel me zõ a ter mék pá lya sze rin ti ter mék ta nács tag -
ja és ezt iga zol ja.

(5) A szõ lõ is ko lai en ge dély nem ad ha tó ki, ha a ké rel -
me zõ, ké rel me zõ szer ve zet ese tén an nak ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ je a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 5 év ben szán dé ko -
san meg sér tet te a sza po rí tó anyag elõ ál lí tás ra, fel hasz ná -
lás ra és for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ -
írá sa it, és er rõl jog erõs ha tá ro zat szü le tett.

(6) Az MgSzH Köz pont ja a szõ lõ is ko lai en ge délyt
vissza von ja, ha

a) az en ge dé lyes a sza po rí tá si te vé keny sé get meg szün -
te ti,

b) az en ge dé lyes a sza po rí tó anyag elõ ál lí tás sal kap cso -
la tos jog sza bá lyo kat, elõ írá so kat 5 éven be lül is mé tel ten
és szán dé ko san meg szeg te,

c) a szõ lõ is ko lai te rü let nö vény egész ség ügyi szem -
pont ból al kal mat lan ná vá lik és az MgSzH te rü le ti szer ve
az en ge dély vissza vo ná sát in do kolt nak tart ja,

d) az en ge dé lyes há rom egy mást kö ve tõ év ben nem
foly tat ter me lést.

(7) Az MgSzH Köz pont ja az en ge dély ki adá sá ról vagy
vissza vo ná sá ról az ille té kes ter mék pá lya sze rin ti ter mék -
ta ná csot ér te sí ti.

(8) A sza po rí tás hoz pre bá zis, bá zis vagy cer ti fi kált
törzs ül tet vény bõl, en nek hi á nyá ban sza po rí tás ra ide ig le -
ne sen en ge dé lye zett ül tet vény bõl szár ma zó sza po rí tó
alap anya got, vissza is ko lá zás kor leg alább olyan stan dard
ka te gó ri á jú ül te té si anya got sza bad fel hasz nál ni, amely -
nek szár ma zá sa iga zolt.

(9) Pre bá zis és bá zis ül te té si anya got csak az MgSzH
Köz pont ja ál tal e cél ra en ge dé lye zett elõ sza po rí tó szõ lõ is -
ko lá ban sza bad elõ ál lí ta ni. Az en ge dé lye zés irán ti ké rel -
met az MgSzH Köz pont já hoz kell be nyúj ta ni, amely ben
sze re pel nie kell, hogy a ké rel me zõ mi lyen faj tá kat, kló no -
kat kí ván sza po rí ta ni. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a faj -
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ta fenn tar tó hoz zá já ru lá sát iga zo ló ok ira tot. Az elõ sza po rí -
tó szõ lõ is ko la mû kö dé se ak kor en ge dé lyez he tõ, ha

a) a szõ lõ is ko la leg alább há rom éve ál lít elõ ül te té si
anya got,

b) a szõ lõ is ko la ve ze tõ je fel sõ fo kú ker té sze ti vég zett -
ség gel ren del ke zik,

c) a ter mesz tés hez spe ci á lis ter mesz tõ be ren de zé sek -
kel, így hû tõ ház, haj ta tó ház ren del ke zik,

d) az elõ sza po rí tó üzem nö vény egész ség ügyi al kal -
mas sá gát az MgSzH te rü le ti szer ve iga zol ja, és a lé te sí tés -
hez a faj ta fenn tar tó hoz zá já ru lá sát adta.

(10) Az elõ sza po rí tó szõ lõ is ko la mû kö dé se nem en ge -
dé lyez he tõ, ha a ké rel me zõ, ké rel me zõ szer ve zet ese tén
an nak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 5 év ben szán dé ko san meg sér tet te a sza po rí tó anyag
elõ ál lí tás ra, fel hasz ná lás ra és for ga lom ba ho za tal ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyok elõ írá sa it, és er rõl jog erõs ha tá ro zat
szü le tett.

(11) Az áru ter me lõ szõ lõ is ko la fenn tar tó ja kö te les
a) olyan faj tát sza po rí ta ni, amely a Ma gyar Köz tár sa -

ság ban ál la mi lag el is mert, sza po rí tá sa en ge dé lye zett (ki -
vé tel a har ma dik or szág ba, ex port cél já ra tör té nõ bér ter -
mel te tés), klón ja re giszt rált vagy sza po rí tá sa en ge dé lye -
zett, il let ve a faj ta más tag ál lam nem ze ti faj ta jegy zé ké ben
sze re pel, vagy klón ja re giszt rált,

b) a nö vény egész ség ügyi elõ írá so kat meg tar ta ni, ví rus -
tesz telt sza po rí tó anya gok ese té ben a men tes sé get biz to sí tó 
5. szá mú mel lék let ben elõ írt tech no ló gi át és izo lá ci ós tá -
vol sá got be tar ta ni,

c) a sza po rí tást az MgSzH te rü le ti szer vé nek a 7/2001.
(I. 17.) FVM ren de let ben fog lal tak sze rint min den év feb -
ru ár 28-ig be je len te ni, az MgSzH Köz pont já nak a rend sze -
re sí tett nyil ván tar tó la pon a sza po rí tott té te le ket éven te
má jus 20-ig szem lé zés re be je len te ni, a cer ti fi ká ci ót vagy a
stan dard sza po rí tó anyag el len õr zé sét kér ni,

d) az is ko lá zott té te lek rõl so ron ként meg je löl ve váz raj -
zot ké szí te ni, té te len ként meg je löl ni, a szõ lõ is ko lá ban a
ter més becs lést, a faj ta azo nos sá got és faj ta tisz ta sá got, va -
la mint az elõ írás sze rin ti egész sé gi ál la po tot biz to sí tó sze -
lek ci ót jú li us 15-ig el vé gez ni,

e) a cer ti fi ká ci ós cím két az MgSzH Köz pont já tól meg -
ren del ni; pre bá zis és bá zis ka te gó ria ese té ben a sze lek ció a 
faj ta fenn tar tó kö te les sé ge,

f) a fel hasz nált vagy vá sá rolt sza po rí tó anya gok ról
szár ma zó áru cím ké ket (cer ti fi ká ci ós cím ké ket) egy évig 
meg õriz ni és az el len õr zõ szer vek szá má ra ké szen lét ben 
tar ta ni,

g) az 1., 7. és 8. szá mú mel lék let elõ írá sa it meg tar ta ni.

(12) Az MgSzH Köz pont ja és az MgSzH te rü le ti szer ve
az 1., 2., 7. és 8. szá mú mel lék let sze rint éven te el len õr zi a
szõ lõ is ko lák nö vény ál lo má nyát és a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok be tar tá sát, így kü lö nö sen

a) az elõ zõ évi for gal ma zás ról ve ze tett nyil ván tar tást,

b) ne ve lés alatt álló nö vény ál lo mány ról ve ze tett nyil -
ván tar tást,

c) a sza po rí tás hoz fel hasz nált sza po rí tó alap anya gok
szár ma zá sá nak iga zo lá sa it,

d) a sza po rí tott té te lek nagy sá gát, el kü lö ní té sét, je lö lé -
sét, a szõ lõ is ko la tér ké pé nek meg lé tét, pon tos sá gát,

e) a nö vény ál lo mány fej lett sé gét, a té te lek faj ta tisz ta -
sá gi sze lek ci ó já nak ered mé nyes sé gét, a vár ha tó ho za mot.

(13) Az MgSzH Köz pont ja a ki ter me lést és osz tá lyo zást 
kö ve tõ en a sza po rí tott pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált té te le -
ket mi nõ sí ti, a stan dard té te le ket el len õr zi. Az MgSzH
Köz pont ja az el len õr zé sek és a mi nõ sí té sek ered mé nyei
alap ján ha tá ro za tot hoz ar ról, hogy mely té te lek for ga lom -
ba ho za ta lát vagy fel hasz ná lá sát mi lyen ka te gó ri á ban en -
ge dé lye zi vagy kor lá toz za.

9. §

(1) Ha sza po rí tás cél ját szol gá ló nö vény ál lo mány fenn -
tar tó ja az ál ta la elõ ál lí tott pre bá zis vagy bá zis ka te gó ri á jú
sza po rí tó anya got sa ját cél ra kí ván ja fel hasz nál ni, il let ve
bár mi lyen meg en ge dett ka te gó ri á jú sza po rí tó anya got
szán dé ko zik for ga lom ba hoz ni, kö te les a sza po rí tó anya -
got – an nak áru fé le sé gé tõl füg gõ en, a 2., 3. és 4. szá mú
mel lék let ben elõ ír tak sze rint – osz tá lyoz ni, kö te gel ni,
meg je löl ni, cso ma gol ni, té te len ként el kü lö ní te ni. A sza po -
rí tás cél ját szol gá ló nö vény ál lo má nyok fenn tar tó ja kö te les 
for ga lom ba ho za tal ese tén ka te gó ri á tól füg get le nül – pre -
bá zis és bá zis ka te gó ria ese té ben sa ját fel hasz ná lás kor
is – a for ga lom ba ho za tal vagy fel hasz ná lás elõtt leg alább
8 nap pal a mi nõ sí tést, il let ve a stan dard ka te gó ri á jú sza po -
rí tó anyag el len õr zé sét írás ban kér ni az MgSzH Központ -
jától.

(2) Az MgSzH Köz pont ja a sza po rí tó anya got ak kor
mi nõ sí ti pre bá zis, bá zis, il let ve cer ti fi kált ka te gó ri á ba
vagy fo gad ja el stan dard ka te gó ri á jú ként, ha az ül tet -
vény és szõ lõ is ko la a szem le so rán, va la mint a sza po rí -
tó anyag mi nõ sí té se, el len õr zé se al kal má val a ka te gó ria
sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, va la mint a meg fe -
le lõ nö vény egész ség ügyi ál la po tot az MgSzH te rü le ti
szer ve iga zol ta.

(3) Az MgSzH Köz pont ja a sza po rí tó anya got for ga lom -
ba hozó ter me lõt a ka te gó ri á nak meg fe le lõ szí nû és a
4. szá mú mel lék let ben elõ írt, az Eu ró pai Unió va la mely hi -
va ta los nyel vén ki ál lí tott cer ti fi ká ci ós cím ké vel lát ja el,
va la mint a 3. szá mú mel lék let ben elõ ír tak sze rin ti cso ma -
go lá si egy sé ge ket zár ja, il let ve a zá rást el len õr zi. Meg fe le -
lõ tech ni kai fel té te lek ese tén – az MgSzH köz pon ti szer vé -
nek en ge dé lye alap ján – a cím ke ki ál lí tá sát a ter me lõ is vé -
gez he ti. A zá rás biz to sí tá sa ér de ké ben zá rá si rend szer ként
leg alább a cím két és egy zá rá si biz to sí té kot kell al kal maz -
ni, amely nek sé rü lé se nél kül a cso ma go lá si egy ség nem
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bont ha tó fel. Az új ra zá rás csak az MgSzH Köz pont já nak
el len õr zé se mel lett meg en ge dett.

(4) A 3. szá mú mel lék let ben elõ írt cso ma go lá si egy sé -
gek bõl – amennyi ben azo nos tu laj don sá gú ak és azo nos té -
tel hez tar toz nak – több kö te get tar tal ma zó cso ma go lá si
egy ség ké pez he tõ, amely egy cím ké vel hoz ha tó for ga lom -
ba. Eb ben az eset ben eze ket a cso ma go kat és kö te ge ket
úgy kell egy más sal össze köt ni, hogy szét vá lasz tás kor a
kö tés meg sé rül jön, és új ból ne le gyen al kal maz ha tó. A
cím ke rög zí té sét en nek a kö tés nek kell biz to sí ta nia. Eb ben
az eset ben új ra zá rás nem en ged he tõ meg.

(5) A cím ke szí ne pre bá zis (ki in du lá si) sza po rí tó anya -
gok ese té ben fe hér, át lós lila csík kal, bá zis sza po rí tó anya -
gok nál fe hér, cer ti fi kált sza po rí tó anya gok nál kék és stan -
dard sza po rí tó anya gok nál sö tét sár ga. A hi va ta los cím ké -
ket a vá sár ló nak egy évig meg kell õriz nie, és a hi va ta los
el len õr zés kor az el len õr zõ ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo -
csá ta nia. A cer ti fi ká ci ós cím ke egy ben nö vény út le vél ként
is szol gál.

10. §

(1) Szõ lõ is ko lai en ge dé lyes meg ha tá ro zott össze té te lû
és mennyi sé gû sza po rí tó alap anyag vagy ül te té si anyag
elõ ál lí tá sá ra ter mel te té si szer zõ dést köt het olyan ter mé -
sze tes sze méllyel, jogi sze méllyel vagy jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság gal, aki/amely te vé keny sé gét az
en ge dé lyes fel ügye le te és fe le lõs sé ge mel lett, az en ge dé -
lyes szõ lõ is ko lai (törzs ül tet vé nye) te rü le tén vég zi.

(2) A szõ lõ is ko lai en ge dé lyes a szer zõ dé ses ter me lõk -
kel kö tött szer zõ dé se it kö te les 5 évig meg õriz ni, az el len -
õr zõ ha tó sá gok szá má ra az el len õr zé sek so rán fel hí vás ra
be mu tat ni.

(3) A szer zõ dé ses ter me lõ a szõ lõ is ko lai en ge dé lyes ál -
tal ren del ke zé sé re bo csá tott, iga zolt szár ma zá sú sza po rí tó -
anya got hasz nál hat ja fel ül te té si anyag elõ ál lí tás ra, il let ve
az en ge dé lyes el len õr zött törzs ül tet vé nyé ben ál lít hat elõ
sza po rí tó anya got.

(4) A szer zõ dé ses ter me lõ az elõ ál lí tott sza po rí tó anya -
got az en ge dé lyes üze mi te rü le té rõl nem vi he ti ki, nem
hoz hat ja for ga lom ba, nem hasz nál hat ja fel, ki zá ró lag az
en ge dé lyes ter mel te tõ szá má ra ér té ke sít he ti.

11. §

(1) Amennyi ben a sza po rí tó anyag élet ké pes sé ge, faj -
ta azo nos sá ga vagy faj ta tisz ta sá ga te kin te té ben két ség
me rül fel, il let ve a ter me lõ az MgSzH Köz pont já tól kéri, 
ak kor a sza po rí tó anyag el len õr zõ ter mesz té sét kell el -
ren del ni. A min ta vé telt a 9. szá mú mel lék let sze rint kell
el vé gez ni.

(2) Az el len õr zõ ter mesz tés ered mé nyé rõl az MgSzH
Köz pont ja ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki, me lyet az ér de -
kel tek ré szé re kö te les meg kül de ni.

12. §

A sza po rí tó anya got a sza po rí tás, az elõ ál lí tás, a ne ve -
lés, a tá ro lás és a szál lí tás so rán té te len ként el kell kü lö -
ní te ni és egy ér tel mû en meg kell je löl ni, to váb bá gon -
dos kod ni kell ar ról, hogy mi nõ sé gét a szál lí tás és tá ro lás 
so rán meg õriz ze. A pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált ka te gó -
ri á jú té te le ket, nö vény ál lo má nyo kat el kell kü lö ní te ni a
stan dard té te lek tõl, il let ve az elõ írt izo lá ci ós tá vol sá got
meg kell tar ta ni.

Házi szõlõiskola

13. §

(1) Sa ját cél ra tör té nõ sza po rí tás ese tén a ter me lõ házi
szõ lõ is ko lát lé te sít het. A házi szõ lõ is ko lá ban elõ ál lí tott ül -
te té si anyag for ga lom ba nem hoz ha tó.

(2) A házi szõ lõ is ko la lé te sí té sét az MgSzH Köz pont -
já nak, va la mint a 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let sze rint
az MgSzH te rü le ti szer vé nek éven te má jus 15-ig be kell
je len te ni. Az MgSzH Köz pont já nak  szóló be je len tés ben 
fel kell tün tet ni a házi szõ lõ is ko la he lyét (hely ség, hely -
raj zi szám), te rü le tét, a sza po rí tott faj ta mennyi sé gét,
ka te gó ri á ját, olt vány ese té ben ala nyát, a ter me lõ ne vét
és cí mét.

(3) A házi szõ lõ is ko lá ban csak törzs szõ lõ bõl – en nek
 hiányában ne mes faj ták ese té ben – stan dard ül tet vény bõl
szár ma zó alap anyag vagy leg alább stan dard ka te gó ri á jú
ül te té si anyag hasz nál ha tó fel.

(4) A házi szõ lõ is ko lát az MgSzH Köz pont ja és az
MgSzH te rü le ti szer ve éven te leg alább egy al ka lom mal el -
len õr zi.

Szaporítóanyag forgalomba hozatala

14. §

(1) Szõ lõ sza po rí tó anyag – a (4) be kez dés ben fog lalt
ki vé te lek kel – csak ab ban az eset ben hoz ha tó for ga lom -
ba, ha hi va ta lo san pre bá zis, bá zis vagy cer ti fi kált sza po -
rí tó anyag nak is mer ték el, il let ve a nem alany nak szánt
sza po rí tó anyag hi va ta lo san el len õr zött stan dard sza po -
rí tó anyag, és a 2. szá mú mel lék let kö ve tel mé nye i nek
meg fe lel. A for ga lom ba ho zott sza po rí tó anya got az
MgSzH Köz pont ja és az MgSzH te rü le ti szer ve szú ró -
pró ba sze rû en el len õr zi.
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(2) Va la mely tag ál lam ban bá zis ka te gó ri á ban cer ti fi kált 
sza po rí tó anyag ról köz vet le nül szár ma zó és egy má sik tag -
ál lam ban fel ne velt sza po rí tó anya got a bá zis sza po rí tó -
anya got elõ ál lí tó ál lam ban ak kor le het el is mer tet ni, ha a
sza po rí tá si fe lü le tet az 1. és 8. szá mú mel lék let elõ írá sa i -
nak meg fe le lõ el len õr zé sek nek ve tet ték alá, va la mint a
2. szá mú mel lék let elõ írá sa it tel je sí tet ték és ezt hi va ta los
vizs gá lat iga zol ja.

(3) Azon szõ lõ faj ták nak és klón ja i nak sza po rí tó anya -
gai, ame lye ket va la mely tag ál lam ban cer ti fi kál tak, vagy a
stan dard sza po rí tó anyag el len õr zé se alap ján en ge dé lyez -
tek, Ma gyar or szág te rü le tén is sza ba don for ga lom ba hoz -
ha tók.

(4) Az MgSzH Köz pont ja a Ma gyar or szág te rü le tén
lakó, il let ve szék hellyel ren del ke zõ ter me lõk nek en ge -
délyt ad meg ha tá ro zott mennyi sé gû – faj tán ként, il let ve
kló non ként leg fel jebb 10 hek tár föld te rü let re ele gen -
dõ – olyan sza po rí tó anyag for ga lom ba ho za ta lá ra,
amennyi ben an nak ren del te té se iga zol tan

a) kí sér le ti és tu do má nyos cél,

b) ne me sí té si te vé keny ség, vagy

c) a ge ne ti kai sok fé le ség fenn tar tá sá ra irá nyu ló te vé -
keny ség.

(5) Az Eu ró pai Unió te rü le tén át me ne ti leg fel lé põ és
más mó don ki nem kü szö böl he tõ sza po rí tó anyag-el lá tá si
ne héz sé gek át hi da lá sá ra, meg ha tá ro zott idõ tar tam ra az
Eu ró pai Unió egész te rü le tén vagy va la mely ré szén meg -
ha tá ro zott mennyi sé gû, ala cso nyabb mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nyû sza po rí tó anyag for ga lom ba ho za ta la en ge dé lyez he tõ.
Az en ge dély re irá nyu ló ké rel met a sza po rí tó anyag-elõ ál lí -
tó az MgSzH Köz pont já nál nyújt hat ja be, a ké rel met az
MgSzH Köz pont ja az Eu ró pai Bi zott ság hoz to váb bít ja. Az 
Eu ró pai Bi zott ság hoz zá já ru lá sa ese tén a for ga lom ba ho -
za ta li en ge délyt az MgSzH Köz pont ja adja ki. A cím kék
szí né re vo nat ko zó an a 9. § (5) be kez dé sét kell al kal maz ni.
Amennyi ben a sza po rí tó anyag nem tar to zik a 9. § (5) be -
kez dé se sze rin ti ka te gó ri ák ba, a cím ke szí ne bar na. A cím -
kén fel kell tün tet ni, hogy a sza po rí tó anyag mi lyen ka te gó -
ri á ba tar to zik, és hogy ala cso nyabb kö ve tel mé nyek nek fe -
lel meg.

(6) A szõ lõ is ko lai en ge déllyel ren del ke zõ en ge dé lyes
sa ját te lep he lyén a sza po rí tó anya got az MgSzH Köz pont -
já nak kü lön en ge dé lye nél kül – a 2–4. szá mú mel lék let ben
fog lal tak sze rint – for ga lom ba hoz hat ja.

(7) Sza po rí tó alap anyag to vább ér té ke sí té se (vi szont -
el adás) csak nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zõ
for gal ma zó ré szé re meg en ge dett. A sza po rí tó alap anyag 
vi szont el adás nem ter jed het ki a pre bá zis és bá zis ka te -
gó ri á ra. Szõ lõ is ko lai en ge dé lyes ré szé re – in do kolt
eset ben – az MgSzH Köz pont ja egye di en ge délyt ad hat
ki va la mennyi ka te gó ri á jú sza po rí tó alap anyag vi szont -
el adá sá ra.

(8) A pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált törzs ül tet vény, va la -
mint a stan dard ül tet vény és az áru ter me lõ szõ lõ is ko la
fenn tar tó ja a cer ti fi ká ci ón át esett vagy el len õr zött sza po rí -
tó anya got te lep he lyé rõl kü lön en ge dély nél kül for ga lom ba 
hoz hat ja. A szõ lõ is ko la fenn tar tó ja a sza po rí tó anyag fel -
hasz ná lá sa és for ga lom ba ho za ta la ese tén kö te les az
MgSzH Köz pont ja ál tal szi go rú szám adá sú nyom tat vány -
ként át adott, az 5. szá mú mel lék let sze rin ti szár ma zá si iga -
zol ványt ki ál lí ta ni, a vá sár ló ré szé re át ad ni és an nak egy
pél dá nyát az MgSzH Köz pont ja ré szé re rend sze re sen
meg kül de ni.

(9) A sza po rí tó alap anyag ter mõ törzs ül tet vény és az
áru ter me lõ szõ lõ is ko la fenn tar tó ja kö te les az elõ ál lí tott,
fel hasz nált és for ga lom ba ho zott sza po rí tó anya gok ról fo -
lya ma to san nyil ván tar tást ve zet ni és azt az el len õr zés so -
rán az MgSzH Köz pont ja ré szé re át ad ni vagy meg kül de ni.
A nyil ván tar tás ban a pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált kategó -
riájú nö vény ál lo má nyo kat, té te le ket a stan dard té te lek tõl
el kü lö ní tet ten kell ke zel ni, és kü lön la pon kell nyil ván tar -
tat ni. A nyil ván tar tást és mel lék le te it (bi zony la tok, jegy -
zõ köny vek) 5 évig meg kell õriz ni.

Lerakati forgalomba hozatal

15. §

(1) Szõ lõ ül te té si anyag kis té te les for ga lom ba ho za ta la
a szõ lõ is ko lai en ge dé lyes te lep he lyén kí vül le ra kat ban
vagy egyéb ér té ke sí tõ he lyen (a továb biak ban: áru sí tó -
hely) az MgSzH Köz pont já nak elõ ze tes en ge dé lyé vel tör -
tén het.

(2) Az MgSzH Köz pont ja az áru sí tó hely lé te sí té sét ak -
kor en ge dé lye zi, ha

a) az áru sí tó hely ve ze tõ je vagy ál lan dó al kal ma zott ja
leg alább ker té sze ti vagy nö vény ter mesz té si, leg alább
szak mun kás vég zett ség gel ren del ke zik,

b) az áru sí tó he lyen a szak mai fel té te lek biz to sí tot tak,
adot tak az ül te té si anyag élet ké pes sé gé nek, ép sé gé nek
meg õr zé sé re, az egyes té te lek el kü lö ní té sé re, meg je lö lé sé -
re vo nat ko zó fel té te lek,

c) az MgSzH te rü le ti szer ve a nö vény egész ség ügyi al -
kal mas sá got iga zol ta.

(3) Az áru sí tó hely csak az MgSzH Köz pont ja ál tal el -
len õr zött, szár ma zá si iga zol vánnyal ren del ke zõ ül te té si
anya got ve he ti át ér té ke sí tés re, és azt – a 4. szá mú mel lék -
let ben fog lalt ki vé tel lel – zárt cso ma go lá si egy ség ben hoz -
hat ja for ga lom ba. A vá sá rolt té te lek rõl kö te les fo lya ma to -
san nyil ván tar tást ve zet ni és azt 5 évig meg õriz ni.

(4) Az áru sí tó hely üze mel te té se so rán fo lya ma to san
gon dos kod ni kell az ül te té si anya gok:

a) élet ké pes sé gé nek és ép sé gé nek meg õr zé sé rõl,
b) a té te lek meg je lö lé sé rõl, ke ve re dé sé nek meg aka dá -

lyo zá sá ról,
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c) faj ta és ka te gó ria sze rin ti el kü lö ní té sé rõl,

d) se lejt tér rõl, an nak fel tû nõ meg je lö lé sé vel,

e) a zár la ti, vizs gá lat kö te les és egyéb ká ro sí tók fer tõ zé -
sé nek meg aka dá lyo zá sá ról az áru sí tó he lyen és an nak
50 m-es kör ze té ben.

(5) Az áru sí tó he lyen jól lát ha tó mó don fel kell tün tet ni
az ül te té si anya gok áru meg ne ve zé sét, árát, faj tá ját, olt -
vány ese tén ala nyát.

(6) Az áru sí tó hely az ér té ke sí tés so rán az el adott ül te té si 
anyag ról kö te les el adá si jegy zé ket adni a vá sár ló nak,
amely tar tal maz za:

a) az áru sí tó hely meg ne ve zé sét, cí mét,

b) az ér té ke sí tés idõ pont ját,

c) az ül te té si anyag mennyi sé gét, faj tá ját, olt vány ese -
tén ala nyát, ka te gó ri á ját, árát és szár ma zá si he lyét.

(7) Az áru sí tó he lyet az MgSzH Köz pont ja és te rü le ti
szer vei el len õr zik.

(8) Az MgSzH Köz pont ja a for ga lom ba ho za ta li en -
ge délyt vissza von ja, ha az áru sí tó he lyen az en ge dé lyes
5 éven be lül is mé tel ten és szán dé ko san meg szeg ték a
sza po rí tó anyag for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó elõ -
írá so kat.

Nagykereskedelmi forgalomba hozatal

16. §

(1) Szõ lõ sza po rí tó anyag nagy ke res ke del mi for ga lom -
ba ho za ta la az MgSzH Köz pont já nak elõ ze tes en ge dé lyé -
vel vé gez he tõ. Az MgSzH Köz pont já nak en ge dé lye nem
pó tol ja a ke res ke del mi te vé keny ség hez szük sé ges egyéb
fel té te le ket.

(2) Az MgSzH Köz pont ja a nagy ke res ke del mi for ga -
lom ba ho za talt ak kor en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ vagy ál -
lan dó al kal ma zott ja leg alább ker té sze ti vagy nö vény ter -
mesz té si, leg alább kö zép fo kú vég zett ség gel ren del ke zik
és a te lep he lyen biz to sí tot tak a 15. § (2) be kez dé sé nek b)
és c) pont ja sze rin ti fel té te lek.

(3) Az MgSzH Köz pont ja a nagy ke res ke del mi for ga -
lom ba ho za talt nem en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ a ké re lem 
be nyúj tá sát meg elõ zõ 5 éven be lül szán dé ko san meg sér -
tet te a sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sá ra, fel hasz ná lá sá ra vagy
for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat, és er rõl
jog erõs ha tá ro zat szü le tett.

(4) A nagy ke res ke del mi for gal ma zó kö te les:

a) a vá sá rolt és ér té ke sí tett sza po rí tó anyag-té te lek rõl
fo lya ma to san nyil ván tar tást ve zet ni, és a bi zony la tok kal
együtt ezt 5 évig meg õriz ni,

b) az ér té ke sí tett té te lek rõl az 5. szá mú mel lék let sze -
rin ti szár ma zá si iga zol ványt ki ál lí ta ni, an nak egy pél dá -
nyát a vá sár ló ré szé re át ad ni, egy pél dá nyát pe dig az
MgSzH Köz pont já nak rend sze re sen meg kül de ni.

(5) A nagy ke res ke del mi for ga lom ba ho za tal so rán be
kell tar ta ni, il let ve al kal maz ni kell a 15. § (3) és (4), va la -
mint (7) és (8) be kez dé sé ben fog lal ta kat is.

Szaporítóanyag import, export

17. §

(1) A har ma dik or szág ból való sza po rí tó anyag im port -
nak az Eu ró pai Bi zott ság ja vas la ta alap ján tör té nõ, az
 Európai Unió Ta ná csa ál ta li en ge dé lye zé se irán ti ké rel met
az MgSzH Köz pont já hoz kell be nyúj ta ni.

(2) A sza po rí tó anya gok har ma dik or szág ból tör té nõ im -
port ja ese tén az aláb bi ada to kat kell a ké re lem ben fel tün -
tet ni:

a) faj (bo ta ni kai név),
b) faj ta, klón, gyö ke res olt vány ese té ben ezek az ada -

tok az alany ra és a ne mes re egy aránt ér ten dõk,
c) ka te gó ria,
d) a sza po rí tó anyag tí pu sa,
e) elõ ál lí tó or szág és hi va ta los el len õr zé si ha tó ság,
f) fel adó or szág, amennyi ben nem azo nos az elõ ál lí tó

or szág gal,
g) im por tõr,
h) a sza po rí tó anyag mennyi sé ge.

(3) Az im port en ge dély irán ti ké re lem nek a fen ti e ken kí -
vül tar tal maz nia kell a ter me lõ ne vét, az im port cél ját és a
szál lí tás idõ pont ját.

(4) A be ho zott sza po rí tó anyag tá ro lá si he lyé rõl és
mennyi sé gé rõl a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ
be ér ke zést kö ve tõ 3 na pon be lül az im por tá ló kö te les az
MgSzH Köz pont ját ér te sí te ni és kér ni a bel föl di for gal ma -
zás hoz szük sé ges el len õr zést.

(5) Bel föl di cél ra a té tel csak ab ban az eset ben hasz -
nálható fel, ha a ha zai elõ írá sok nak meg fe le lõ faj tá jú,
 oltvány ese tén ala nyú, ka te gó ri á jú és mi nõ sé gû. Alap -
anyag ként tör té nõ be ho za tal, kül föl di bér ter mel te tés
 esetén – amennyi ben a faj ta Ma gyar or szá gon nem te le pít -
he tõ – az ül te té si anyag tel jes mennyi sé gét kö te le zõ ki szál -
lí ta ni Ma gyar or szág ról.

(6) A ren de let ben fog lal tak tól a har ma dik or szág ba szál -
lí tan dó szõ lõ sza po rí tó anya gok ese té ben a cél or szág elõ -
írá sa i ra fi gye lem mel az MgSzH Köz pont ja el té rést en ge -
dé lyez het. Amennyi ben a har ma dik or szág ba szál lí tan dó
szõ lõ sza po rí tó anyag nem fe lel meg e ren de let elõ írá sa i -
nak, cer ti fi ká ci ós cím ké vel nem lát ha tó el.
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Ellenõrzés

18. §

(1) A sza po rí tó anyag el len õr zé sét e ren de let és a kü lön
jog sza bá lyok elõ írá sai alap ján az MgSzH Köz pont ja és az
MgSzH te rü le ti szer vei vég zik.

(2) Az MgSzH Köz pont ja gon dos ko dik ar ról, hogy a
sza po rí tó anyag azo nos sá ga biz to sí tott le gyen az elõ ál lí tás -
tól a fel hasz ná lá sig.

(3) Az MgSzH Köz pont ja és te rü le ti szer vei a zár la ti in -
téz ke dés rõl köl csö nö sen ér te sí tik egy mást.

19. §

A sza po rí tó anyag nak jel igé re vagy pos ta fi ók ra cég-
meg ne ve zés nél kü li hir de té se, moz gó árus út ján és en ge -
dély nél kü li ér té ke sí té se ti los.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a szõ lõ sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá -
ról, mi nõ sí té sé rõl és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
90/2004. (V. 18.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let a ve ge ta tív szõ lõ-sza po rí tó anya gok for -
gal ma zá sá ról  szóló 68/193/EGK ta ná csi irány elv nek, va -
la mint az azt mó do sí tó 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
irány el vek nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gõ gös Zoltán s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz té ri u mi államtitkár

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

A növényállományokra vonatkozó
 követelmények

1. A nö vény ál lo mány nak faj ta azo nos nak és faj ta tisz tá -
nak kell len nie, va la mint szük ség ese tén klón azo nos nak és
klón tisz tá nak.

2. Az egyes té te le ket az ül tet vény ben leg alább a sor tá -
vol ság nak meg fe le lõ sáv val egy más tól el kü lö ní tet ték, táb -
lá val meg je löl ték (faj ta, klón, alany, te le pí té si év, ka te gó -
ria, te rü let, tõ ke szám vagy a té tel szám), a te rü let rõl a váz -
raj zot faj tán ként a so rok fel tün te té sé vel el ké szí tet ték, és az 
izo lá ci ós tá vol sá got meg tar tot ták.

3. A sza po rí tó te rü let mû ve lé si fel té te le i nek és a nö vé -
nyek fej lett sé gi stá di u má nak le he tõ vé kell ten ni ük a faj ta -
azo nos ság és a faj ta tisz ta ság, va la mint szük ség ese tén a
klón azo nos ság és a klón tisz ta ság, to váb bá a nö vény egész -
ség ügyi ál la pot meg fe le lõ el len õr zé sét.

4. A ta laj vagy szük ség ese tén a ter mesz tõ kö zeg ese té -
ben meg fe le lõ en biz to sí tott a ká ro sí tó szer ve ze tek tõl vagy
azok vek to ra i tól, kü lö nö sen a ví rus be teg sé ge ket hor do zó
ne ma tó dák tól való men tes ség. A törzs ül tet vé nye ket és a
szõ lõ is ko lá kat olyan meg fe le lõ fel té te lek mel lett kell lé te -
sí te ni, hogy el ke rül he tõ le gyen a ká ro sí tó szer ve ze tek kel
való meg fer tõ zõ dés ve szé lye.

5. A sza po rí tó anyag ér té két csök ken tõ ká ro sí tó szer ve -
ze tek je len lé te a le he tõ leg ala cso nyabb szin ten le gyen.

6. Szõ lõ is ko lát nem le het ter mõ szõ lõ ben és at tól 3 mé -
te ren be lül te le pí te ni, a szõ lõ is ko la le le ve le zé sé nek és fel -
sze dé sé nek leg ko ráb bi ha tár ide je ok tó ber 20.

7. Gyö ke res dug vá nyok és olt vá nyok elõ ál lí tá sá hoz
fel hasz nált sza po rí tó alap anya gok, szõ lõ vesszõ ré szek
csak ered mé nye sen vizs gált ál lo má nyok ról (törzs ül tet -
vény stb.) szár maz hat nak.

8. A törzs ül tet vé nyek ben és szõ lõ is ko lák ban éven te
leg alább egy hi va ta los el len õr zést el kell vé gez ni. To váb bi 
nö vény egész ség ügyi el len õr zést olyan vi tás ese tek ben kell 
vé gez ni, amely vi ták a sza po rí tó anyag mi nõ sé gi rom lá sa
nél kül el dönt he tõk.

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

A szaporítóanyagokra vonatkozó
 követelmények

I. Általános feltételek

1. A sza po rí tó anyag nak iga zolt szár ma zá súnak kell
len nie, az MgSzH Köz pont ja és az MgSzH te rü le ti szer ve,
il let ve va la mely tag ál lam ille té kes ha tó sá ga ál tal sza po rí -
tás cél já ra el fo ga dott ál lo mány ból szár maz zon.

2. A sza po rí tó anyag nak faj ta azo nos nak és faj ta tisz tá -
nak, és szük ség ese tén klón tisz tá nak kell len nie, stan dard
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sza po rí tó anyag for gal ma zá sa kor 1%-os faj ta ke ve re dés
meg en ge dett.

3. A sza po rí tó anyag mi ni má lis tech ni kai tisz ta sá ga 96%.

A kö vet ke zõk tech ni ka i lag nem te kin ten dõk tisz tá nak:
a) tel je sen vagy rész ben ki szá radt sza po rí tó anyag, még 

ab ban az eset ben is, ha ki szá ra dás után víz ben áz tat ták,
b) ká ro sult, csa va ro dott vagy sé rült sza po rí tó anyag,

kü lö nö sen, ha a sé rü lé se ket jég ve rés vagy fa gyás idéz te
elõ, vagy azok nyo mó dot tak, tö röt tek,

c) az aláb bi III. pont ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek nem meg fe le lõ sza po rí tó anyag.

4. A vesszõk ki elé gí tõ be é re dést mu tat nak. A fa-bél
arány a faj tá nak meg fe le lõ.

5. A sza po rí tó anyag ér té két csök ken tõ ká ro sí tó szer ve -
ze tek je len lé te a le he tõ leg ala cso nyabb szin ten le gyen.

A ha té ko nyan nem ke zel he tõ, ká ro sí tó szer ve ze tek nek
tu laj do nít ha tó egy ér tel mû je le ket vagy tü ne te ket mu ta tó
sza po rí tó anya got el kell tá vo lí ta ni.

II. Különleges feltételek

1. Gyö ke res szõ lõ olt vá nyok

Az ugyan azon ka te gó ri á jú sza po rí tó anya gok kom bi ná -
ci ó já ból álló gyö ke res szõ lõ olt vá nyo kat ugya nab ba a ka te -
gó ri á ba kell so rol ni.

A kü lön bö zõ ka te gó ri á jú sza po rí tó anya gok kombiná -
ciójából álló gyö ke res szõ lõ olt vá nyo kat a leg ala cso nyabb
kom po nens ka te gó ri á já ba kell so rol ni.

III. Osztályozás

1. Ol tás ra ne velt alany vesszõk, ne mes ol tó vesszõk és
dug vány is ko lai szõ lõ vesszõk

A) Át mé rõ
Az íz köz leg ki sebb ke reszt met sze tén mért leg na gyobb

át mé rõt je len ti. Ez az elõ írás nem vo nat ko zik a zöld haj tá -
sok ra.

a) Ol tás ra ne velt alany vesszõk és ne mes ol tó vesszõk:
aa) át mé rõ a vesszõ fel sõ ré szén: 6,5–12 mm;
ab) a vas ta gabb vé gen mért át mé rõ leg fel jebb 15 mm,

ki vé ve a hely ben ol tás ra szánt ne mes szõ lõ vesszõ ket.
b) Dug vány is ko lai szõ lõ vesszõk: leg ki sebb át mé rõ a

fel sõ ré szen: 3,5 mm.
B) Hosszú ság ma gyar or szá gi for ga lom ba ho za tal ra

szánt, Ma gyar or szá gon elõ ál lí tott
a) Alany ol tó vesszõ ese tén:
A nó dusz alap já tól a vesszõ fel sõ vé gé ig mér ve há rom -

szo ros hosszú ság ese tén leg alább 130 cm, egy sze res
hosszú ság ese tén leg alább 35 cm, a nó dusz alatt leg alább
2 cm-es vesszõ csonk le gyen.

b) Alany dug vány vesszõ ese tén:
A nó dusz alap já tól a vesszõ fel sõ rü gyé ig mér ve leg -

alább 35 cm és fe let te, to váb bá a leg al só nó dusz alatt leg -
alább 2 cm-es vesszõcsonk le gyen.

c) Ne mes dug vány vesszõ ese tén:

A nó dusz alap já tól a vesszõ fel sõ rü gyé ig mér ve leg -
alább 40 cm és fe let te, to váb bá a leg al só nó dusz alatt leg -
alább 2 cm-es vesszõ csonk le gyen.

d) Ne mes ol tó vesszõk ese tén:

Leg alább öt hasz nál ha tó rüggyel ren del ke zõ ol tó -
vesszõ nél az alsó nó dusz alap já tól a vesszõ fel sõ vé gé ig
mér ve leg alább 50 cm, és a fel sõ rügy fe lett leg alább
3 cm-es vesszõ csonk le gyen. Egy rü gyes ol tó vesszõ (ol tó -
csap) ese té ben a mi ni má lis hosszú ság 7 cm (a rügy fe lett
leg alább 2 cm, a rügy alatt leg alább 5 cm).

2. Gyö ke res szõ lõ dug vá nyok

A) Át mé rõ

A leg fel sõ haj tás alat ti íz köz kö ze pén mért át mé rõ nek
leg alább 5 mm-nek kell len nie. Ez az elõ írás nem al kal -
maz ha tó a zöld haj tá sok ból nyert sza po rí tó anyag ból szár -
ma zó gyö ke res szõ lõ vesszõk re.

B) Hosszú ság

A talp gyö ke rek ki in du lá sá nak leg al só pont ja és a leg fel -
sõ haj tás alap ja kö zöt ti mi ni má lis hosszú ság:

a) az ol tás ra ne velt szõ lõ dug vá nyok ese tén 30 cm,
azon ban a szi cí li ai ren del te té sû gyö ke res dug vány ese tén
en nek a hosszú ság nak 20 cm-nek kell len nie,

b) egyéb gyö ke res szõ lõ dug vá nyok ese tén 20 cm,

c) ma gyar or szá gi fel hasz ná lás ra elõ ál lí tott gyö ke res
ne mes dug vá nyok nál 40 cm,

d) ma gyar or szá gi fel hasz ná lás ra elõ ál lí tott gyö ke res
alany dug vá nyok nál 35 cm,

e) rügy dug vány ból tör tént elõ ál lí tás ese tén pe dig leg -
alább a nö vek ménnyel együtt a c) és d) al pon tok sze rin ti
hosszú sá gig érett, sé rü lés tõl men tes.

Ez az elõ írás nem al kal maz ha tó a zöld haj tá sok ból nyert 
sza po rí tó anyag ból szár ma zó gyö ke res szõ lõ dug vá nyok ra.

C) Gyö ke rek

Min den nö vény nek leg alább há rom, jól ki fej lett és meg -
fe le lõ en el he lyez ke dõ gyö ke re kell, hogy le gyen. A 420 A
faj tá nál azon ban ele gen dõ két meg fe le lõ en fej lett gyö kér,
fel té ve hogy ezek át el le ne sen he lyez ked nek el.

D) Vesszõ csonk

A szõ lõ vesszõt a di af rag ma alatt meg fe le lõ tá vol ság ban
kell el vág ni, hogy el ke rül he tõ le gyen an nak ká ro so dá sa,
de nem több mint 1 cm-rel alat ta.

3. Gyö ke res szõ lõ olt vá nyok

A) Hosszú ság

A talp gyö ke rek ki in du lá sá nak leg al só pont ja és a leg fel -
sõ haj tás alap ja kö zöt ti mi ni má lis hosszú ság:

a) leg alább 20 cm,

b) ma gyar or szá gi fel hasz ná lás ra elõ ál lí tott olt vá nyok
ese té ben 35 cm.

Ez az elõ írás nem al kal maz ha tó zöld haj tá sok ból nyert
sza po rí tó anyag ból szár ma zó gyö ke res szõ lõ olt vá nyok ra.
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B) Gyö ke rek
Min den nö vény nek leg alább há rom, jól ki fej lett és meg -

fe le lõ en el he lyez ke dõ gyö ke re kell, hogy le gyen. A 420 A
faj tá nál azon ban ele gen dõ két meg fe le lõ en fej lett gyö kér,
fel té ve hogy ezek át el le ne sen he lyez ked nek el.

C) Ol tás for ra dás
Az ol tás he lye ki e lé gí tõ en, sza bá lyo san be for radt, az ol -

tás for ra dás szi lárd.
D) Vesszõ csonk
A szõ lõ vesszõt a di af rag ma alatt meg fe le lõ tá vol ság ban

kell el vág ni, hogy el ke rül he tõ le gyen an nak ká ro so dá sa,
de nem több mint 1 cm-rel alat ta.

4. Ter mesz tõ edé nyes ül te té si anya gok

A) A ve ge tá ci ós idõ ben levõ ül te té si anya gok nak – a
vesszõ érett ség ki vé te lé vel – meg kell fe lel ni ük a III. pont
2. és 3. al pont ban elõ ír tak nak. A gyö kér zet a ter mesz tõ -
edényt jól szõ je át, haj tá sa víz te lí tett, nö ve ke dés ben levõ
le gyen.

B) Nyu gal mi ál la pot ban levõ ül te té si anya gok nak meg
kell fe lel ni ük a III. pont 2. és 3. al pont ban elõ ír tak nak.

5. In vit ro (mik ro sza po rí tás) sza po rí tás ból szár ma zó ül -
te té si anya gok

Az in vit ro sza po rí tás so rán elõ ál lí tott sza po rí tó anya -
gok nak – a vesszõ át mé rõ je ki vé te lé vel – az in vivo (ha -
gyo má nyos) to vább ne ve lés után meg kell fe lel ni ük a
III. pont 2–4. al pont ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

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

Szõlõ szaporítóanyagok kötegelése

Sza po rí tó anyag áru fé le ség tõl füg gõ en a kö vet ke zõk
sze rint kell a cso ma go lá si egy sé ge ket, kö te ge ket ki ala -
kí ta ni:

1 – Meg ne ve zés 2 – Da rab szám
3 –- Ma xi -

má lis
mennyi ség

1. Gyö ke res szõ lõ olt vány 25, 50, 100
vagy 100 több -

szö rö sei

500

2. Gyö ke res eu ró pai szõ lõ
dug vány vagy gyö ke res alany
szõ lõ dug vány

25, 50, 100
vagy 100 több -

szö rö sei

500

3. Ne mes ol tó vesszõ leg alább 
5 hasz nál ha tó rüggyel ren del -
ke zõ egy rü gyes (ol tó csap)

100 vagy 200
500 vagy 500
több szö rö sei

zsák ban

200
5000

4. Alany ol tó vesszõk 100 vagy 100
több szö rö sei

1000

5. Ne mes és alany dug vány -
vesszõk

100 vagy 100
több szö rö sei

500

Különös feltételek

I. Kis mennyi sé gek

Amennyi ben szük sé ges, a cso ma gok és kö te gek mé re te
(da rab szá ma) a fen ti 1. osz lop ban fel so rolt sza po rí tó anya -
gok min den tí pu sa és ka te gó ri á ja ese tén a fen ti 2. osz lop -
ban fel tün te tett mi ni má lis mennyi sé gek nél ki sebb is le het.

II. Gyö ke res szõ lõ nö vé nyek bár mi lyen ter mesz tõ kö -
zeg ben cse rép ben, re kesz ben vagy ládában

A da rab szám és a ma xi má lis mennyi ség nem al kal ma -
zan dó.

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

Jelölés

I. Kötelezõen elõírt információk

1. EK-elõ írás nak meg fe le lõ
2. Elõ ál lí tó or szág
3. Cer ti fi ká ci ó ért vagy el len õr zé sért fe le lõs ha tó ság és

tag ál lam, vagy be tû je lük
4. A zá ro lá sért fe le lõs sze mély neve és címe vagy azo -

no sí tó szá ma
5. Faj
6. Sza po rí tó anyag tí pu sa
7. Ka te gó ria
8. Sza po rí tó anyag faj tá ja és adott eset ben klón ja. A

gyö ke res szõ lõ olt vá nyok ese tén ezt az alany és a ne mes
kom po nens re vo nat ko zó an is fel kell tün tet ni.

9. Té tel hi vat ko zá si szá ma
10. Mennyi ség
11. Hosszú ság – ki zá ró lag az ol tás ra ne velt alany -

vesszõk ese tén: ez az érin tett té tel szõ lõ vesszõ i nek mi ni -
má lis hosszá ra vo nat ko zik

12. A sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sá nak éve

II. Minimumfeltételek

A cím ké nek az aláb bi kö ve tel mé nyek nek kell meg -
felelnie:

1. A cím két ki tö röl he tet len mó don kell ki nyom tat ni, to -
váb bá könnyen ol vas ha tó nak kell len nie.

2. A cím két szem be tû nõ, könnyen ész re ve he tõ hely re
kell el he lyez ni.

3. Az I. pont ban meg ha tá ro zott in for má ci ó kat sem mi -
lyen mó don – más írás sal vagy áb rá val – nem le het el ta kar -
ni, ol vas ha tat lan ná ten ni vagy meg sza kí ta ni.
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4. Az I. pont ban meg ha tá ro zott in for má ci ó kat ugyan -
ab ban a lá tó me zõ ben kell meg je le ní te ni.

III. A végsõ fogyasztóknak szánt kis mennyiségek
tekintetében alkalmazott eltérés

1. Egy nél több egy ség re ér vé nyes cím ké nél
Az I. pont 10. al pont já ban meg ha tá ro zott cím ke ese tén

elõ írt in for má ció: „A cso ma gok vagy kö te gek ben ta lál ha tó 
egy sé gek pon tos szá ma”.

2. Egyet len egy ség re ér vé nyes cím ké nél
Az I. pont ban meg ál la pí tott in for má ci ók kö zül nem kell

fel tün tet ni:
– sza po rí tó anyag tí pu sa,
– ka te gó ria,
– té tel re fe ren cia szá ma,
– mennyi ség,
– az ol tás ra ne velt alany vesszõk hossza,
– a sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sá nak éve.

IV. A cserépben, rekeszben vagy ládában lévõ
szõlõnövények esetén alkalmazott eltérés

A bár mi lyen ter mesz tõ kö zeg ben lévõ, cse rép ben, re -
kesz ben vagy lá dá ban el he lye zett gyö ke res szõ lõ nö vé -
nyek ese té ben, ami kor az ilyen sza po rí tó anyag sa já tos sá -
gá ból adó dó an a zá rá si kö ve tel mé nyek nek (be le ért ve a
cím ké zést is) nem le het ele get ten ni:

a) a sza po rí tó anya got faj ta azo nos, adott eset ben klón -
azo nos és egyed szám te kin te té ben is meg fe le lõ en azo no sí -
tott kü lön ál ló té te lek ben kell tar ta ni,

b) a hi va ta los cím ke nem kö te le zõ,
c) a sza po rí tó anya got az 5. szá mú mel lék let sze rin ti kí -

sé rõ ok mánnyal kell el lát ni,
d) szál lí tó egy ség ként (lá dán ként) a sza po rí tó anyag

azo no sí tá sát biz to sí tó áru cím két kell el he lyez ni.

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

Kísérõ okmány (származási igazolvány)
 mintája

„KÍSÉRÕOKMÁNY
(származási igazolvány)

I. Be tar tan dó fel té te lek

Ami kor a tag ál la mok kí sé rõ ok mány ki ál lí tá sát ír ják elõ:
a) az ok mányt leg alább két pél dány ban kell ki ál lí ta ni

(át adó és át ve võ),
b) az ok mány nak (át ve võ pél dá nya) az át adás he lyé tõl

az át ve võ te lep he lyé ig kí sér nie kell a szál lít mányt,

c) az ok má nyon fel kell tün tet ni a szál lít mány egye di
té te le i rõl  szóló, az aláb bi II. pont ban meg ha tá ro zott in for -
má ci ó kat,

d) az ok mányt az át ve võ nek leg alább egy évig meg kell 
õriz ni, és a hi va ta los el len õr zõ ha tó ság ren del ke zé sé re kell 
bo csá ta ni.

II. A közlendõ információk felsorolása

1. EK-elõ írás nak meg fe le lõ
2. Elõ ál lí tó or szág
3. Cer ti fi ká ci ó ért vagy el len õr zé sért fe le lõs ha tó ság és

tag ál lam, vagy be tû je lük
4. Sor szám
5. Át adó (cím, re giszt rá ci ós szám)
6. Át ve võ (cím)
7. Faj
8. A sza po rí tó anyag tí pu sa(i)
9. Ka te gó ria (ka te gó ri ák)
10. Faj ta (faj ták), és adott eset ben a klón(ok). A gyö ke -

res szõ lõ olt vá nyok ese tén ezt az alany ra és a ne mes kom -
po nens re vo nat ko zó an is fel kell fel tün tet ni

11. Kö te gen kén ti da rab szám
12. Té tel összes da rab szá ma
13. Szál lí tás idõ pont ja

Ma gyar or szá gi for gal ma zók csak az MgSzH Köz pont ja
ál tal ki bo csá tott, a fen ti kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ki -
vi te lû kí sé rõ ok mányt al kal maz hat ják.”

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

Kiindulási (prebázis) állományok létrehozására
szolgáló növényeken vizsgálandó károsítók

A ká ro sí tó
tí pu sa

A ká ro sí tó vagy be teg ség neve
A ká ro sí tó
ne vé nek

 rö vi dí té se

1. Ví ru sok Szõ lõ fer tõ zõ le rom lás 
(Gra pe vi ne de ge ne ra ti on)

komp lex be teg sé get oko zó 
ví ru sok:

Gra pe vi ne fan le af vi rus GFLV

Ara bis mo sa ic vi rus ArMV

Gra pe vi ne chro me mo sa ic 
vi rus

GCMV

To ma to black ring vi rus) TBRV

Szõ lõ le vél sod ró dá sát oko zó
ví ru sok:

Gra pe vi ne le af roll-as so ci a ted
vi rus type 1, 3

GLRaV–1,3

Szõ lõ fa szö ve ti ba ráz dált ság
komp lex be teg ség:

Ru go se wood comp lex 
(GVA, GVB, GVD)

Gra pe vi ne fleck vi rus GFkV
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A ká ro sí tó
tí pu sa

A ká ro sí tó vagy be teg ség neve
A ká ro sí tó
ne vé nek

 rö vi dí té se

2. Fi top laz -
mák

Fla ves cen ce do rée FD

Gra pe vi ne yel lows be teg sé get
oko zó nem FD fi top laz mák

GYs

3. Bak té ri u -
mok

Xi lop hi lus am pe li nus

Szõ lõ re pa to gén 
Ag ro bac te ri um spp.

4. Gom bák Szõ lõ le rom lást és kor don kar
el ha lást oko zó gom ba fa jok

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

A szõlõ certifikációs rendszerében vizsgálandó
károsítók

A ká ro sí tó
tí pu sa

A ká ro sí tó vagy be teg ség neve
A ká ro sí tó
 ne vé nek

 rö vi dí té se

1. Ví ru sok Szõ lõ fer tõ zõ le rom lás 
(Gra pe vi ne de ge ne ra ti on)

komp lex be teg sé get oko zó ví -
ru sok:

Gra pe vi ne fan le af vi rus GFLV

Ara bis mo sa ic vi rus ArMV

Szõ lõ le vél sod ró dá sát oko zó
ví ru sok:

Gra pe vi ne le af roll-as so ci a ted
vi rus type 1, 2, 3

GLRaV–1,2,3

Szõ lõ fa szö ve ti ba ráz dált ság
komp lex be teg ség:

Ru go se wood comp lex (GVA, 
GVB, GVD)

Gra pe vi ne fleck vi rus GFkV

2. Fi top laz -
mák

Fla ves cen ce do rée FD

Stol bur fi top laz ma

3. Bak té ri u -
mok

Xi lop hi lus am pe li nus

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 cer ti fi kált szõ lõ sza po rí tó alap anyag és ül te té si
anyag elõ ál lí tá sá hoz hasz nált ki in du ló anya gok men tes sé -

gé nek meg õr zé sé hez a sza po rí tó és ül te té si anyag elõ ál lí tá -
sa so rán meg fe le lõ szin tû tech no ló gi ai elõ írá sok be tar tá sa
szük sé ges. Ak kor te kin tünk egy ül tet vényt (ál lo mányt) a
cer ti fi ká ci ós rend szer ben men tes nek, ha:

a) ter mõ he lye az elõ ze tes szem le alap ján a men tes ség
meg õr zé sé nek szem pont já ból (izo lá ció, elõ ve te mény, ta -
laj vizs gá lat) al kal mas nak mi nõ sül a te le pí tés re,

b) a sza po rí tás hoz hasz nált nö vény faj ta (alany, ne mes)
a cer ti fi ká ci ós rend szer ben elõ ál lí tott ki in du lá si nö vé -
nyek rõl, törzs ál lo má nyok ról vagy azok men te sen fenn tar -
tott sza po ru la ta i ról szár ma zik,

c) az ül tet vény (ál lo mány) fenn tar tá sá nál a men tes ség
meg õr zé sé re vo nat ko zó tech no ló gi ai elõ írá so kat a ter me lõ 
be tar tot ta,

d) az elõ ál lí tás so rán a sza po rí tó- és ül te té si anyag kö te -
le zõ és rend sze res el len õr zõ vizs gá la ta meg tör tént.

2. A cer ti fi kált anya nö vé nyek rõl vagy nö vény ál lo -
mány ból to váb bi cer ti fi kált sza po rí tó- vagy ül te té si anya -
got elõ ál lí ta ni szán dé ko zó ter me lõ az MgSzH te rü le ti szer -
vé nek kö te les elõ ál lí tá si, il let ve te le pí té si szán dé kát elõ ze -
te sen, õszi te le pí tés ese tén a te le pí té si év már ci us 31-éig,
ta va szi te le pí tés ese tén a te le pí tést meg elõ zõ év jú li us
31-éig be je len te ni.

3. A ter me lõ a cer ti fi ká ci ó ra vo nat ko zó jel zést és a nö -
vény út le ve let csak az MgSzH Köz pont ja és az MgSzH
ille té kes te rü le ti szer ve ál tal el len õr zött tény le ges lel tá ri
kész let nek meg fe le lõ mennyi sé gû, cer ti fi kált anya nö vé -
nyek rõl, ál lo má nyok ról vagy azok el len õr zött kö rül mé -
nyek kö zött fenn tar tott sza po ru la ta i ról szár ma zó sza po rí -
tó- vagy ül te té si anyag ra hasz nál hat ja fel.

4. Nem cer ti fi kált sza po rí tó-, il let ve ül te té si anyag gal
tör té nõ ke ve re dés ese tén a cer ti fi ká ci ós cím két va la -
mennyi egy ség rõl (kö teg, kon té ner stb.) el kell tá vo lí ta ni.
Az ilyen nö vény anyag csak stan dard mi nõ sí té sû le het.

5. A cer ti fi ká ci ó ra uta ló jel zést az ér té ke sí tett sza po rí -
tó- és ül te té si anya gok kö te le zõ en elõ írt kí sé rõ ok má nya in
is fel kell tün tet ni.

6. Amennyi ben az el len õr zõ vizs gá la tok nem iga zol ják
a sza po rí tó-, il let ve ül te té si anyag elõ írá sok nak meg fe le lõ
ál la po tát, vagy a vizs gá la tok, il let ve a sza po rí tás, ter mesz -
tés so rán a ter me lõ a vo nat ko zó tech no ló gi ai elõ írá so kat
nem tar tot ta be, az MgSzH te rü le ti szer ve, to váb bá az el -
len õr zés re jo go sult kö te les a cer ti fi ká ci ó ra uta ló meg kü -
lön böz te tõ jel zés hasz ná la tát azon nal meg til ta ni.

II. Különleges elõírások

1. Ki in du lá si (pre bá zis) ál lo má nyok lét re ho zá sá ra
szol gá ló nö vény egye dek vizs gá la ta

1.1. A sza po rí tás ra ki vá lasz tott nö vény egye det
(3–5 db) nö vény egész ség ügyi el len õr zés cél já ból az
MgSzH te rü le ti szer vé nek be kell je len te ni.
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1.2. A hely szí ni vi zu á lis nö vény egész ség ügyi vizs gá lat 
ki ter jed a nö vény és kör nye ze te egész sé gi ál la po tá ra, zár -
la ti ká ro sí tók, és a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
ká ro sí tók je len lé té re. A vi zu á li san tü net men tes nek bi zo -
nyult nö vény egye det „A sza po rí tó anyag cer ti fi ká ció rend -
sze re és kö ve tel mé nyei” címû Mód szer ta ni Út mu ta tó ban
(a továb biak ban: Mód szer ta ni Út mu ta tó) elõ írt, nem zet kö -
zi leg el fo ga dott bi o ló gi ai tesz te lé si és la bo ra tó ri u mi
(ELISA és mo le ku lá ris) vizs gá la ti el já rá sok nak kell alá -
vet ni.

1.3. A nö vény egyed ere de ti kör nye ze té ben fenn tart ha -
tó, ar ról a tu laj do nos kö te les nyil ván tar tást ve zet ni.

1.4. A tesz te lé si el já rá sok hoz a nö vény egyed rõl sze dett 
sza po rí tó anyag fel hasz ná lá sá val – sa ját gyö ké ren vagy
men tes alany ra tör té nõ ol tás sal – a men tes sé get meg õr zõ
kö rül mé nyek biz to sí tá sá val le kell sza po rí ta ni a ki vá lasz -
tott nö vény egye det. Az így ka pott sza po ru la tot a tesz te lés
idõ tar ta ma alatt a lég be li vagy a ta laj ban élõ vek to rok kal
tör té nõ fer tõ zés tõl men tes sé get biz to sí tó kö rül mé nyek kö -
zött kell tar ta ni. A szük sé ges el len õr zõ vizs gá la tok el vég -
zé se után ez az anyag le het a faj ta (klón) sza po rí tá si ki in -
du ló anya ga, a pre bá zis ál lo mány alap anya ga.

1.5. Olyan faj ták nál, ahol egyik ki vá lasz tott egyed
tesz te lé se sem adott ne ga tív ered ményt, a nö vényt hõ ke ze -
lés ben kell ré sze sí te ni a Mód szer ta ni Út mu ta tó ban elõ írt
mó don.

1.6. A ki in du lá si (pre bá zis) törzs ül tet vény be tör té nõ
ki ül te tés sel egy idõ ben az adott faj ta 3–5 egye dét te nyész -
edény ben, izo lá torház ban is el kell he lyez ni.

2. Törzs ül tet vé nyek (pre bá zis, bá zis, cer ti fi kált üze mi),
il let ve cer ti fi kált ül te té si anya got elõ ál lí tó szõ lõ is ko lák

2.1. Lé te sí tés
Pre bá zis, bá zis, cer ti fi kált üze mi törzs ül tet vényt

(a továb biak ban: törzs ül tet vény), cer ti fi kált szõ lõ is ko lát
az lé te sít het, aki az MgSzH Köz pont já nak en ge dé lyé vel
ren del ke zik, és a nö vény egész ség ügyi kö ve tel mé nyek nek
meg fe lel. Törzs ül tet vényt, il let ve cer ti fi kált szõ lõ is ko lát
az ille té kes MgSzH te rü le ti szer ve ál tal jó vá ha gyott te rü le -
ten le het lé te sí te ni.

2.1.1. A törzs ül tet vé nyek és cer ti fi kált nö vény anya gok
meg en ge dett leg ki sebb izo lá ci ós tá vol sá ga el té rõ stá tu sú
ül tet vé nyek tõl és kö zös pa to gén-gaz da nö vé nyek tõl:

Ül tet vény tí pu sa

Izo lá ci ós tá vol ság
 (m)

El té rõ vi ro ló gi ai
stá tu sú

 szõ lõ ül tet vény tõl

Kö zös
gaz da nö vé nyek tõl1

Pre bá zis törzs ül tet vény 20 20

Bá zis törzs ül tet vény 10 20

Cer ti fi kált törzs ül tet vény 3 10

Cer ti fi kált szõ lõ is ko la 3 10

1 Kö zös gaz da nö vé nyek: a 2.1.2. pont ban fel so rolt nö vény fa jok.

2.1.2. A törzs ül tet vé nyek és cer ti fi kált szõ lõ is ko lák te -
le pí té sét meg elõ zõ két év ben vi ro ló gi ai szem pont ból az
aláb bi ví rus gaz da kul túr nö vé nyek elõ ve te mény ként tör té -
nõ ter mesz té se nem meg en ge dett:

Cu cu mis Ni co ti a na

Lyco per si con Pru nus

Ru bus So la num

Ri bes

2.1.3. A te le pí ten dõ te rü le ten a ví rus vek tor fo nál fé reg
fer tõ zött sé get az MgSzH te rü le ti szer ve kö te les el len õriz -
ni. A meg vizs gált min ta alap ján a te rü let ví rus vek tor fo -
nál fér ge ket nem tar tal maz hat. Ha a vizs gá lat fer tõ zést ál la -
pít meg, más te rü le tet kell ki je löl ni.

Ví rus vek tor fo nál fé reg ként az aláb bi a kat kell figye -
lembe ven ni:

Xip hi ne ma in dex

Xip hi ne ma ita li ae

Xip hi ne ma di ver si ca u da tum

Lon gi do rus at te nu a tus

Lon gi do rus elon ga tus

2.1.4. A törzs ül tet vény és cer ti fi kált szõ lõ is ko la lé te sí -
té sé re szol gá ló te rü let al kal mas sá gá nak el bí rá lá sá ra elõ ze -
tes ter mõ he lyi szem lét kell kér ni az MgSzH te rü le ti szer -
vé tõl. A szem le ki ter jed:

a) az izo lá ci ós tá vol ság fel mé ré sé re,

b) az elõ ve te mé nyek re,

c) a ta laj ví rus vek tor fo nál fé reg fer tõ zött sé gé nek meg -
ha tá ro zá sá ra,

d) a spe ci á lis szak mai fel té te lek vizs gá la tá ra (el kü lö ní -
tés le he tõ sé ge a sza po rí tás, a ne ve lés, a ki ter me lés, a cso -
ma go lás és a szál lí tás fo lya ma tá ban, va la mint a bi zony la -
to lá si fel té te lek meg lé te, az ügy vi te li fe gye lem be tar tá sa és 
mind ezek sze mé lyi ga ran ci á ja).

2.2. Fenn tar tás

2.2.1. A faj ta, il let ve klón fer tõ zés men tes egye de it, tõ -
ke azo no san, blokk sze rû en (osz lop kö zök ben) kell el te le pí -
te ni. Pre bá zis és bá zis törzs ül tet vé nyek rõl egye den kén ti
tér ké pet kell ké szí te ni és egye den kén ti nyil ván tar tást kell
ve zet ni.

2.2.2. Az izo lá tor alat ti el kü lö ní tett el he lye zés fel té te -
le it a Mód szer ta ni Út mu ta tó sze rint kell ki ala kí ta ni.

2.2.3. Törzs ül tet vé nyek ben, szõ lõ is ko lák ban köz tes
kul tú ra ter mesz té se nem meg en ge dett, a fü ve sí tés ki vé te -
lé vel.

2.2.4. A törzs ül tet vény, szõ lõ is ko la tu laj do no sa kö te -
les:

a) olyan nö vény vé del mi tech no ló gi át al kal maz ni,
amely a ká ro sí tók át vi te le szem pont já ból ve szé lyes vek to -
rok (fo nál fér gek, ka bó cák, pajzs tet vek stb.) meg te le pe dé -
sét meg aka dá lyoz za,

b) az ül tet vényt, szõ lõ is ko lát gyom men te sen tar ta ni,
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c) az ül tet vény ben a lég be li vek to rok meg je le né sét kü -
lön bö zõ mód sze rek kel (csap dá zás sal) elõ re je lez ni,

d) az eset le ge sen fer tõ zött egye dek sze lek tá lá sát a tü -
ne tek je lent ke zé sé nek idõ pont já ban, a ve ge tá ci ó ban fo lya -
ma to san el vé gez ni, a gya nús egye de ket meg je löl ni és nyil -
ván tar tá sá ba be je gyez ni, és azt az el len õr zés re jo go sult nak 
be mu tat ni,

e) az ül tet vény, szõ lõ is ko la sza po rí tó anya gá nak el kü -
lö ní tett be gyûj té sé rõl, fel dol go zá sá ról, mi nõ sí té sé rõl, tá -
ro lá sá ról gon dos kod ni,

f) a nö vény ál lo mány ról, an nak sza po rí tó anya gá ról, a
mi nõ sí tett té te lek fel hasz ná lá sá ról (ér té ke sí té sé rõl) nap ra -
kész nyil ván tar tást ve zet ni,

g) az elõ írt kont roll vizs gá la to kat el vé gez ni, il let ve el -
vé gez tet ni,

h) a te le pí tett ál lo mányt azo no sí tás ra al kal mas jel táb lá -
val meg je löl ni,

i) min den olyan ese ményt, mun ka fá zist,  amely az el he -
lye zett nö vé nyek ál la gát, nö vény egész ség ügyi ál la po tát
mó do sít hat ja, nyil ván kell tar ta ni és az el len õr zés re jo go -
sult nak be je len te ni, a cer ti fi kált jel zés hasz ná la tát az
MgSzH Köz pont ja ál tal el len õr zött tény le ges lel tá ri kész -
let alap ján (faj ta név, klón, da rab szám) az el len õr zés re jo -
go sult nak be je len te ni.

2.3. El len õr zés
2.3.1. A törzs ül tet vé nyek ben és szõ lõ is ko lák ban a ve -

ge tá ci ós idõ szak fo lya mán leg alább egy al ka lom mal a ká -
ro sí tók di ag nosz ti zá lá sá ra leg meg fe le lõbb idõ pont ban vi -
zu á lis nö vény egész ség ügyi vizs gá la tot kell vé gez ni a zár -
la ti ká ro sí tók tól, va la mint az 5. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt ká ro sí tók tól való men tes ség meg ál la pí tá sá ra.

Vi zu á lis vizs gá lat alap ján a sza bad föl dön, va la mint az
izo lá tor ház ban el he lye zett ki in du lá si (per bá zis) törzs ül tet -
vé nyek egye dei kö zött ész lelt fer tõ zés re uta ló tü ne tek ese -
tén, az egész ál lo mány ra ki ter je dõ el len õr zõ tesz te lést kell
vé gez ni. A po zi tív egye de ket ha la dék ta la nul el kell tá vo lí -
ta ni és meg kell sem mi sí te ni.

2.3.2. A törzs ül tet vé nyek ben a vi zu á lis el len õr zés al -
kal má val a 7. szá mú mel lék let ben fel so rolt ká ro sí tók kal
való fer tõ zés re uta ló tü ne te ket mu ta tó egye de ket a Mód -
szer ta ni Út mu ta tó ban le írt la bo ra tó ri u mi mód sze rek kel
meg kell vizs gál ni. Ezen túl me nõ en a kö te le zõ kont roll
tesz te lé se ket a kö vet ke zõk sze rint kell vé gez ni:

2.3.2.1. Ki in du lá si (pre bá zis) sza po rí tó anya got elõ ál lí -
tó törzs ül tet vé nyek ese té ben öt éves kor tól, éven te, az ál lo -
mány 20%-án (öt év alatt az egész ál lo mány ra ki ter je dõ en) 
a Mód szer ta ni Út mu ta tó sze rint, az adott ká ro sí tó ki mu ta -
tá sá ra szol gá ló la bo ra tó ri u mi mód sze rek al kal ma zá sá val
vég zett vizs gá lat:

a) ne mes ül tet vé nyek ben: GFLV, ArMV, GLRaV-1,
-2, -3 fer tõ zés gya nú ja ese tén FD és stol bur fi top laz ma, to -
váb bá Xi lop hyl lus am pe li nus kór oko zók ra,

b) alany ül tet vé nyek ben: GFLV, ArMV, GLRaV-1, -2,
-3 stol bur fi top laz ma kór oko zók ra.

2.3.2.2. Bá zis (köz pon ti) törzs ül tet vé nyek ese té ben
hat éves kor tól az ál lo mány 17%-án (hat év alatt az egész
ál lo mány ra ki ter je dõ en) a Mód szer ta ni Út mu ta tó sze rint,
az adott ká ro sí tó ki mu ta tá sá ra szol gá ló la bo ra tó ri u mi
mód sze rek al kal ma zá sá val vég zett vizs gá lat:

a) ne mes ül tet vé nyek ben: GFLV, ArMV, GLRaV-1,
-2, -3 fer tõ zés gya nú ja ese tén FD és stol bur fi top laz ma, to -
váb bá Xi lop hyl lus am pe li nus kó ro koz kó ra.

b) alany ül tet vé nyek ben: GFLV, ArMV, GLRaV-1, -2,
-3, stol bur fi top laz ma kór oko zók ra,

2.3.2.3. Cer ti fi kált (üze mi) törzs ül tet vé nyek ese té ben
tíz éves kor tól két éven te az ál lo mány 1%-án a Mód szer ta ni
Út mu ta tó sze rint, az adott ká ro sí tó ki mu ta tá sá ra szol gá ló
la bo ra tó ri u mi mód sze rek al kal ma zá sá val vég zett vizs gá -
lat: GFLV, ArMV, GLRaV-1, -3 ví ru sok ra.

2.3.3. A pre bá zis, bá zis és cer ti fi kált törzs ül tet vé nyek -
ben az el len õr zé sek so rán a 7. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt ká ro sí tók kal fer tõ zött nek bi zo nyult nö vé nye ket a
törzs ül tet vé nyek bõl el kell tá vo lí ta ni és meg kell sem mi sí -
te ni. A fen ti ká ro sí tó szer ve ze tek nek és egyéb té nye zõk -
nek tu laj do nít ha tó tõ ke hi ány okát rög zí te ni kell e törzs ül -
tet vé nyek rõl ve ze tett nyil ván tar tás adat ál lo má nyá ban. A
cer ti fi kált törzs ül tet vé nyek ben a GFLV, ArMV,
GLRaV-1, -3 ví ru sok nak tu laj do nít ha tó tõ ke hi ány nem ha -
lad hat ja meg az 5%-ot.

2.3.4. A stan dard sza po rí tó anyag ter mõ ül tet vé nyek -
ben csak vi zu á lis el len õr zést kell vé gez ni. Az el len õr zés
so rán a GFLV, ArMV, GLRaV-1, -3 ví ru sok kal tü ne ti leg
fer tõ zött nek ta lált tõ ké ket az ül tet vény bõl el kell tá vo lí ta ni 
és meg sem mi sí te ni. A fen ti ká ro sí tó szer ve ze tek nek és
egyéb té nye zõk nek tu laj do nít ha tó tõ ke hi ány okát rög zí te -
ni kell e törzs ül tet vé nyek rõl ve ze tett nyil ván tar tás adat -
állományában. A fel so rolt ví ru sok nak tu laj do nít ha tó tõ ke -
hi ány nem ha lad hat ja meg a 10%-ot.

2.3.5. A szõ lõ is ko lák nak egy vi zu á lis vizs gá lat és
szük ség ese tén meg fe le lõ tesz te lé si el já rá sok kal és/vagy
má so dik nö vény egész ség ügyi el len õr zés sel alá tá masz tott
hi va ta los éves nö vény egész ség ügyi el len õr zés alap ján
men tes nek kell len ni ük a GFLV, ArMV, GLRaV-1, -3 ví -
ru sok tól.

2.3.4. A fenn tar tá si kö te le zett sé gek el mu lasz tá sa és a
ví rus fer tõ zött ség gya nú ja ese tén az el len õr zést vég zõ so -
ron kí vü li kont roll vizs gá la tot ren del el. Egy út tal kor lá to zó
in téz ke dé se ket tesz, a cer ti fi ká ci ós iga zo lás ki adá sát fel -
füg gesz ti.

2.3.5. Zár la ti ká ro sí tó ese tén a nö vény egész ség ügyi
jog sza bá lyok ban fog lal tak sze rint kell el jár ni.

2.3.6. Va la mennyi vizs gá lat ról az MgSzH te rü le ti szer -
ve jegy zõ köny vet vesz fel, amely ben rög zít min den olyan
kö rül ményt, amely a vizs gá la ti ered mény ki adá sa szem -
pont já ból je len tõs, il let ve azt meg ha tá roz za.

2.3.7. A ví rus men tes sé gi és egyéb ká ro sí tók tól való
men tes sé gi iga zo lást az el len õr zés re jo go sult a vizs gá la tok 
be fe je zé sét kö ve tõ en ha tá ro zat for má já ban adja ki.
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2.3.8. Az MgSzH Köz pont az ál ta la vég zett faj ta azo -
nos sá gi és mi nõ sé gi el len õr zé sek ered mé nye, va la mint az
MgSzH te rü le ti szer ve iga zo lá sa alap ján en ge dé lye zi a
cer ti fi ká ci ós jel zés hasz ná la tát, és ki ad ja a cer ti fi ká ci ós
jel zést a ter me lõ nek.

2.3.9. A ví rus és egyéb ká ro sí tók vizs gá la ti ered mé -
nyé re (men tes ség re) vo nat ko zó, ha tá ro zat ban ki adott
iga zo lás vissza vo ná sig ér vé nyes, amennyi ben a tu laj do -
nos a men tes ség meg õr zé sét biz to sí tó (tech no ló gi ai)
elõ írá so kat a vizs gá lat és a sza po rí tás so rán ma ra dék ta -
la nul be tart ja, va la mint az elõ írt el len õr zõ vizs gá la to kat
meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal el vé gez te ti, és amíg azok
ered mé nye ne ga tív.

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

Szõlõ szaporítóanyagok mintavétele
és vizsgálata

1. Min ta vé tel

1.1. A min ta vé tel cél ja

A min ta vé tel re

– köz vet len (vi zu á lis, ér zék szer vi) vizs gá lat,

– la bo ra tó ri u mi vizs gá lat,

– el len õr zõ ter mesz tés és bi o ló gi ai tesz te lés

cél já ból ke rül het sor.

1.2. A min ta vé tel mód ja és a min ta mennyi sé ge

1.2.1. A szõ lõ sza po rí tó anya got (té telt) a min ta vé tel re
úgy kell elõ ké szí te ni, hogy ab ból ké se de lem és aka dály
nél kül le hes sen min tát ven ni, to váb bá a té tel egy ön te tû sé -
ge szem re vé te le zés sel meg ál la pít ha tó le gyen.

1.2.2. A min ta vé tel elõtt meg kell ál la pí ta ni a min tá -
zan dó té tel mennyi sé gét és a ren del ke zés re álló bi zony la -
tok (szár ma zá si iga zol vány, nyil ván tar tá si nap ló) alap ján a 
té telt azo no sí ta ni kell.

1.2.3. A szõ lõ sza po rí tó anyag ból úgy kell min tát ven ni, 
hogy az az egész té telt rep re zen tál ja. A min ta mennyi sé gét
a vizs gá lat mód já tól és cél já tól, va la mint a té tel mennyi sé -
gé tõl és egy ön te tû sé gé tõl füg gõ en gyö ke res sza po rí tó -
anyag ból az 1. táb lá zat, sza po rí tó alap anya gok ból a 2. táb -
lá zat sze rint kell meg ha tá roz ni.

A 2. osz lop alat ti min ta mennyi sé ge ket 1000 db-ig né -
hány, 1001–10 000 db-ig 10, 10 001–100 000 db-ig 20, to -
váb bi 100 000 db-on ként to váb bi 10-10 kö teg bõl (cso ma -
go lá si egy ség bõl) kell egyen lõ arány ban ven ni.

A 3. és a 4. osz lop sze rin ti min tá kat a 2. osz lop sze rin ti
min tá ból kell el kü lö ní te ni oly mó don, hogy az az ere de ti
min ta át la gos mi nõ sé gét kép vi sel je.

1.2.4. A min ta vé tel rõl – ha a min tát nem köz vet le nül
vizs gá lat cél já ra ve szik vagy a vizs gá lat ra nem a min ta -
vé tel he lyén ke rül sor, ha nem más hol kí ván ják meg vizs -
gál tat ni – jegy zõ köny vet kell fel ven ni, amely tartal -
mazza:

– a min ta vé tel he lyét és idõ pont ját,
– a ter me lõ és vá sá rolt té tel ese tén a for gal ma zó ne vét

és cí mét,
– a min ta vé tel kor köz re mû kö dõk ne vét, be osz tá sát és

mun ka he lyét,
– a té tel faj tá ját (olt vány ese té ben ala nyát is), ge ne ti kai

és nö vény egész ség ügyi (vi ro ló gi ai) ka te gó ri á ját, to váb bá
mennyi sé gét,

– a min ta vé tel mód ját,
– a min ta vé tel cél ját és a mi nõ ség hi ba meg adá sát,
– a sza po rí tó anyag tá ro lá sá nak he lyét, mód ját és kö rül -

mé nye it,
– a min ta be kül dé sé re kö te le zett ne vét és lak cí mét,
– a min ta mennyi sé gét,
– a min ta vizs gá la tát vég zõ in téz mény ne vét és pon tos

cí mét,
– a té tel re vo nat ko zó ha tó sá gi ren del ke zé se ket (zár lat,

for ga lom ba ho za ta li vagy fel hasz ná lá si kor lá to zás),
– a vett min ta ren del te té sét, an nak köz lé sé vel, hogy a

min tát a vo nat ko zó elõ írá sok meg tar tá sá val vet ték.
A me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sí té sé bõl szár ma zó

mi nõ ség vi ta al kal má val a kü lön jog sza bá lyok elõ írá sa it
figye lembe kell ven ni mind az el já rás, mind a jegy zõ könyv 
fel vé te le so rán.

1.3. A min ta je lö lé se

A min tát – ha az nem ke rül köz vet len vizs gá lat ra – ma -
ra dan dó mó don, füg gõ jel táb lá val úgy kell meg je löl ni,
hogy az azo no sít ha tó le gyen.

A jel táb lán fel kell tün tet ni:
– a min ta vé tel alap ját ké pe zõ sza po rí tó anyag-té tel

mennyi sé gét,
– a sza po rí tó anyag-min ta faj tá ját (olt vány ese tén ala -

nyát is), ge ne ti kai és nö vény egész ség ügyi (vi ro ló gi ai) ka -
te gó ri á ját, to váb bá mennyi sé gét,

– a min ta vé tel ide jét, he lyét,
– a min ta vé te li jegy zõ könyv szá mát,
– a min ta ve võ ne vét, be osz tá sát és mun ka he lyé nek ne -

vét, cí mét.
A min ta kö te gen (kö te ge ken) el kell he lyez ni a té tel kö -

te gé rõl szár ma zó áru cím két is.

1.4. A min ta cso ma go lá sa

A min tát úgy kell cso ma gol ni, hogy a sza po rí tó -
anyag-min ta mi nõ sé gé ben és mennyi sé gé ben a min ta vé -
tel tõl a vizs gá lat meg kez dé sé ig vál to zás ne kö vet kez zen
be. A cso ma go ló anyag zár ha tó nyí lá sát fém zár ral vagy
mû anyag zár ral le kell zár ni olyan mó don, hogy a cso mag
tar tal má hoz a zár meg sér té se nél kül ne le hes sen hozzá -
férni.
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1.5. A min ta szál lí tá sa, tá ro lá sa

A sza po rí tó anyag-min tát úgy kell szál lí ta ni és tá rol ni,
hogy an nak mi nõ sé gé ben vál to zás ne kö vet kez zen be, a
cso ma go ló anyag és a fém zár (vagy egyéb zár) sér tet len
ma rad jon.

1. táb lá zat

A sza po rí tó anyag-
té tel mennyi sé ge, db

A min ta mennyi sé ge1 gyö ke res sza po rí tó anyag ból,
 leg alább, db

Köz vet len
 vizs gá la tok hoz2 
és az el len õr zõ 

ter mesz tés f
aj ta tisz ta ság

és élet ké pes sé gi 
vizs gá la tá hoz

Köz vet len 
vizs gá la tok hoz3

a gyö kér törzs
a haj tás 

és a rügy 
élet ké pes sé gé -
nek meg ha tá ro -

zá sá hoz;
 a ter mesz tõ-

edé nyes
sza po rí tó anyag
gyö kér ze té nek
vizs gá la tá hoz

La bo ra tó ri u mi
vizs gá la tok hoz
és az el len õr zõ

ter mesz tés 
faj ta azo nos sá gi
vizs gá la tá hoz

100-ig
101–1000

1001–10 000
10 001–100 000

100 001–500 000
500 000 fe lett

A té tel min den
egyes da rab ja

100
200
300
400
500

3
10
20
30
40
50

3
5
10
15
20
30

1 Nem egy ön te tû (he te ro gén) té tel bõl az elõ írt mennyi ség nél
  több (1,5- vagy 2-sze res) min ta da ra bot kell ven ni.
2 Az 5.1., a 4.2, az 5.3. sza ka szok és a 10. sza kasz sze rin ti
  vizs gá la tok hoz.
3 A 4.3. és az 5.2. sza ka szok sze rin ti vizs gá la tok hoz.

Ha a 3. osz lop sze rin ti min ta vizs gá la ta al kal má val mi nõ sé gi hi -
bát ál la pí ta nak meg, ak kor az 1000 db-nál ki sebb té te lek ki vé te -
lé vel a vizs gá lat hoz a 2. osz lop ban meg adott min ta mennyi sé get
kell ki ven ni.

2. táb lá zat

A sza po rí tó anyag-té tel
Az alap anyag ból vett
min ta mennyi sé ge1

leg alább, db

A min ta kö teg szá ma2

leg alább, db

1000-ig
1001–10 000

10 001–100 000
100 001–500 000

500 000 fe lett

100
200
300
400
500

1–5
10
20
30
40

1 Nem egy ön te tû (he te ro gén) té tel bõl az elõ írt mennyi ség nél
  több (1,5- vagy 2-sze res) min ta da ra bot kell ven ni.
2 A min tát a kö teg bõl (cso ma go lá si egy ség bõl) egyen lõ
  arány ban kell ven ni.

2. Az egész sé gi ál la pot tü ne ti vizs gá la ta

Az egész sé gi ál la po tot a nö vény fe lü le tén a ká ro sí tók
(ví rus, bak té ri um, gom ba, kár te võ) meg je le né si for má ja az 
ál ta luk oko zott ká ro sí tó ha tás, el vál to zás, tü ne tek alap ján
kell vizs gál ni.

A ká ro sí tók ha tá sá ra jel lem zõ el vál to zá sok, tü ne tek
(fol tok, el szí ne zõ dés, tor zu lás, sejt bur ján zás, pe nész gyep,

sza po rí tó kép let, rá gá si kár, szí vás nyom stb.), vagy maga a 
kár te võ (pél dá ul atka) ta lál ha tók a nö vé nyen.

A tü net men tes ség egyes ká ro sí tók (pél dá ul ví rus fer tõ -
zött ség) ese té ben nem je len ti egy ér tel mû en a be teg ség tõl
való men tes sé get, mi vel az lá tens (szem mel nem lát ha tó)
for má ban is je len le het.

A nö vény egész ség ügyi ál la po tot a nö vény vé del mi ha tó -
ság a ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en vett min ták alap ján és
az elõ írt mód sze rek kel ál la pít ja meg.

3. Egyéb vizs gá la tok

A hi ány be teg sé ge ket, a túl táp lált sá got, a hõ, vegy szer és 
gyom ir tó szer (her bi cid) ha tá sa it a ter mesz tõ edé nyes sza -
po rí tó anya gok haj tá sán, a jel lem zõ tü ne tek alap ján kell
vizs gál ni.

A ká ro so dás ha tá sá ra a le vél jel lem zõ en el szí ne zõ dik
vagy tor zul.

Hi ány be teg ség tõl és her bi cid ká ro so dás tól men tes nek
kell te kin te ni a sza po rí tó anya got, ha a haj tás mor fo ló gi ai
bé lye gei a faj tá ra jel lem zõ ek, azon tü net, tor zu lás, el szí ne -
zõ dés stb. nem ész lel he tõ.

4. A bel sõ szö vet ré szek vi zu á lis (ér zék szer vi) vizs gá la ta

4.1. Ál ta lá nos vizs gá la ti elõ írá sok
A sza po rí tó anya got át met szés sel, il let ve fel tá rás sal kell

meg vizs gál ni. A vizs gá la tot a sza po rí tó anyag érett sé gé re,
élet ké pes sé gé re, a fa- és a bél szö vet ará nyá ra a min ta min -
den egyes da rab já nál el kell vé gez ni.

4.2. A vesszõ és a talp gyö kér érett sé gé nek, élet ké pes -
sé gé nek vizs gá la ta

A vesszõ érett sé gét, élet ké pes sé gét és a talp gyö kér élet -
ké pes sé gét a szö ve tek ál lo má nyá nak és szí ne zõ dé sé nek
vizs gá la tá val kell el len õriz ni.

A vesszõ ak kor érett, il let ve élet ké pes, ha:
– a holt ké reg el pa rá so dott, bar na, az élõ ké reg bor só -

zöld,
– a bél szö vet el pa rá so dott, bar na,
– a fa test ke mény ál lo má nyú, vi lá gos zöld,
– a funk ci o ná lis szö ve tek nem hal tak el, és ned ves ség -

gel a kel lõ mér ték ben te lí tet tek (a met szé si he lyen össze -
nyom va a ki pré selt sejt nedv a met szé si fe lü le ten lát ha tó).

A funk ci o ná lis szö ve tek (élõ ké reg, kam bi um, fa test) el -
ha lá sát a zöld ré szek ki fa ku lá sa, majd bar nu lá sa, fe ke te dé -
se mu tat ja.

A talp gyö kér élet ké pes, ha:
– a funk ci o ná lis szö ve tek csont fe hé rek, el ha lás tól men -

te sek (a funk ci o ná lis szö ve tek el ha lá sát azok el bar nu lá sa,
fe ke te dé se jel zi),

– a ké reg el pa rá so dott, bar na,
– a gyö kér ned ves ség gel kel lõ mér ték ben te lí tett, ru gal -

mas szö vet ál lo má nyú.

4.3. A gyö kér törzs, a haj tás és a rü gyek élet ké pes sé gé -
nek vizs gá la ta

A gyö kér törzs, a haj tás és a rü gyek élet ké pes sé gét a szö -
ve tek szí ne zõ dé sé nek vizs gá la tá val kell el len õriz ni.
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Élet ké pes a gyö kér törzs, ha:
– a funk ci o ná lis szö ve tek zöl des fe hér vagy sár gás fe hér

szí nû ek,
– ned ves ség gel kel lõ mér ték ben te lí tet tek,
– a holt ké reg és a bél szö vet bar na.
A funk ci o ná lis szö ve tek el ha lá sát azok bar nu lá sa, majd

fe ke te dé se jel zi, amely az élõ ké reg re, a fa test re vagy azok
össze füg gõ szek to ri á lis ré szé re ter jed ki. A fa test ben (fõ -
leg a szõ lõ olt vány ol tás for ra dá sa kö ze lé ben) lévõ edény -
nya lá bos (en zim okoz ta) bar nu lás nem ki zá ró ok. Jel lem -
zõ je, hogy a bar nu lás csak a fa test ben és apró pon tok for -
má já ban, kör kö rö sen lát ha tó az át met szett gyö kér törzs
met szé si fe lü le tén.

Élet ké pes a rügy, ha a rügy alap és a rügy bel se je (összes
haj tás kez de mé nye) élénk zöld és víz zel kel lõ mér ték ben
te lít ve van.

A rügy pusz tu lás tü ne tei: a rügy alap bar na, il let ve a haj -
tás kez de mé nyek egy ré sze vagy mind egyi ke élénk zöld
szí nét el ve szí tet te (szür kés zöld, fe hé res zöld), bar nult vagy 
fe ke te. Tel jes rügy kár nak mi nõ sül, ha a rügy alap az összes
haj tás kez de mény (fõ- és mel lék rü gyek) ká ro sod tak. Rész -
le ges rügy kár ese tén a rügy alap élet ké pes és a haj tás kez de -
mé nyek egy ré sze élénk zöld.

A haj tás élet ké pes, ha:
– a szár és a le ve lek szö vet ál lo má nya nem bar nul, zöld

szí nû, a szár dif fe ren ci á ló dott ré szén a bél szö vet fe hér, a
háncs- és a fa szö vet zöld,

– a haj tás nö ve ke dés ben van, a te nyé szõ csúcs nem ká -
ro so dott.

5. Köz vet len vizs gá la tok

5.1. A kül sõ tu laj don sá gok vizs gá la ta

5.1.1. Ál ta lá nos vizs gá la ti elõ írás
A vizs gá la tok nak az üze mi mi nõ sí tés al kal má val a sza -

po rí tó anyag-té tel min den egyes da rab já ra, át adás-át vé tel,
ha tó sá gi el len õr zés és mi nõ sí tés al kal má val a sza po rí tó -
anyag-min tá ra kell ki ter jed ni ük.

5.1.2. A mé ret vizs gá la ta
A gyö kér törzs, a vesszõ, a vesszõ csonk, a haj tás és a

gyö ke rek hosszú sá gát mé rõ sza lag gal, il let ve egyéb
hosszú sá gi mé rés re al kal mas esz köz zel, a vesszõ és a gyö -
kér át mé rõ jét, a vesszõ fa- és bél szö ve té nek vas tag sá gát
to ló mér cé vel kell vizs gál ni.

5.1.2.1. Ül te té si anya gok ese tén az elõ írt mé re te ket a
kö vet ke zõ he lye ken kell mér ni:

– az éves vesszõ (haj tás) vas tag sá gát az íz köz kö ze pén,
– a gyö kér törzs hosszú sá gát a leg al só talp gyö kér tõl az

éves vesszõ (haj tás) alap já ig,
– a gyö kér hosszú sá gát a gyö kér törzs tõl mér ve an nak

vissza vá gá sá ig,
– a gyö ke res sza po rí tó anyag éves vesszõ jé nek hosszú -

sá gát a vesszõ alap já tól az érett vesszõ rész vé gé ig,
– a haj tás hosszú sá gát a haj tás alap já tól a haj tás csú csig,
– a gyö kér át mé rõ jét a gyö kér alap já tól 3 cm-re.
5.1.2.2. Sza po rí tó alap anya gok ese tén az elõ írt mé re te -

ket a kö vet ke zõ he lye ken kell mér ni:

– a sza po rí tó alap anyag hosszú sá gát a leg al só nó dusz -
tól a vesszõ fel sõ vé gé ig,

– a vesszõ csonk hosszú sá gát az elsõ nó dusz tól le fe lé,
il let ve a fel sõ nó dusz tól fel fe lé a vesszõ vé gé ig,

– a vesszõ át mé rõ jét, a fa- és bél szö vet vas tag sá gát a
vesszõ fel sõ vé gén lévõ íz köz kö ze pén, arra me rõ le ge sen.

A vesszõ át mé rõ je a leg vé ko nyabb és a leg vas ta gabb át -
mé rõ át la ga.

Ha a sza po rí tó anyag mé re tei az elõ írt mé re tek tõl szem -
mel lát ha tó an nem tér nek el, azo kat nem kell mér ni.

5.1.3. A talp gyö kér vizs gá la ta
A talp gyö ke rek szá mát és kör kö rös sé gét a gyö kér tör -

zsön való el he lyez ke dé sé nek el len õr zé sé vel kell vizs gál ni.
Kör kö rös a talp gyö kér zet, ha leg alább há rom talp gyö -

kér a gyö kér törzs el len té tel ol da lán, il let ve jól el osz tot tan,
kö zel egyen le te sen he lyez ke dik el.

5.1.4. Az ol tás for ra dás vizs gá la ta
A gyö ke res szõ lõ olt vány ol tás for ra dá sát haj lí tó pró bá -

val kell el len õriz ni: a tör zset és a ne mes részt az ol tás for ra -
dás mel lett meg fog juk és több irány ba óva to san meg haj lít -
juk, és a haj lít ga tást szem mel kö vet jük.

Kör kö rös az ol tás for ra dás, ha a haj lít ga tás köz ben nem
nyí lik fel, nem mu tat ko zik for ra dá si hé zag, azaz kör kö rö -
sen zár.

Ha a haj lít ga tás köz ben az olt vány az össze for ra dás nál
el tö rik, de a for ra dás hé zag men tes vagy leg fel jebb
2 mm-en hi á nyos, az ol tás for ra dást ak kor is kör kö rös nek
kell te kin te ni.

5.1.5. A sé rü lés vizs gá la ta
A jég ve rés, fagy, mû ve lõ esz köz stb. okoz ta eset le ges

sé rü lést a gyö kér tör zsön, a talp gyö ke re ken, a vesszõn, a
haj tá son és a rü gye ken kell meg vizs gál ni, ez utób bi ak nyu -
gal mi ál la po tát is vizs gál ni kell.

Sé rü lés tõl men tes nek és csonk men tes nek kell te kin te ni
a sza po rí tó anya got, il let ve an nak egyes ré sze it, ha:

– a gyö kér törzs tel jes egé szé ben, a talp gyö kér zet és a
vesszõ vagy a haj tás az elõ írás sze rin ti hosszú sá gig sé rü -
lés tõl men tes,

– a sé rü lés csak a holt kér get ká ro sí tot ta, il let ve az be -
for radt (nem nyílt) és fe lü le te el pa rá so dott,

– a rügy (ter mesz tõ edé nyes ve ge tá ci ós idõ ben ne velt
gyö ke res szõ lõ sza po rí tó anyag haj tá sán lévõ téli rügy)
nyu gal mi ál la pot ban van: nem duz zadt, nem haj tott ki, a
rügy pik kely ép, sé rü lés tõl men tes,

– a vesszõn és a gyö kér tör zsön a hón alj haj tás, kacs, fürt 
és vesszõ el tá vo lí tá sa után ke let ke zett seb be for radt vagy
az an nak el tá vo lí tá sa után ma radt csonk leg fel jebb
1 mm-es, a ke let ke zett seb fe lü le te a nó dusz, il let ve a gyö -
kér törzs ke rü le té nek 20%-át nem ha lad ja meg,

– az alany vesszõ és az eu ró pai (ne mes) dug vány vesszõ
gör bü lés tõl, csa va ro dás tól men tes.

5.1.6. A mor fo ló gi ai érett ség és a haj tás fej lett ség vizs -
gá la ta

A vesszõ és a gyö kér érett sé gét a ké reg rész szí ne zõ dé se, 
a haj tás fej lett sé get mé re te és mor fo ló gi ai bé lye gei alap ján
kell vizs gál ni.
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Mor fo ló gi a i lag érett a vesszõ, ha a holt kér ge a faj tá nak
meg fe le lõ szí nû (leg gyak rab ban vi lá gos- vagy vö rös bar -
na), raj ta zöld ré szek nin cse nek, a le vél nyo mok el pa rá sod -
tak.

A gyö kér érett, ha fe lü le te el pa rá so dott, szí ne sár gás
vagy vö rö ses bar na.

A haj tás fej lett, ha a szab vány ban elõ írt hosszú sá got el -
ér te és a mor fo ló gi ai bé lye gek alap ján a faj ta meg ha tá roz -
ha tó.

5.1.7. A víz ál la pot vizs gá la ta

A víz tar ta lom ká ros mér té kû csök ke né sét a ké reg ala ki
vál to zá sá nak, a haj tás víz el lá tott sá gá nak és a ter mesz tõ -
edé nyes sza po rí tó anyag ter mesz tõ kö ze gé nek el len õr zé sé -
vel kell vizs gál ni.

Ká ros mér té kû a víz vesz te ség, ha:

– a sza po rí tó anya gon a ké reg a szö ve tek tér fo gat csök -
ke né se  miatt – fõ ként a talp gyö ké ren – rán cos,

– a haj tás her vadt vagy szá radt, tur gesz cen ci á ját tar tó -
san el vesz tet te,

– a ter mesz tõ kö zeg szá raz ta pin tá sú.

5.1.8. A faj ta azo nos ság és a faj ta tisz ta ság vizs gá la ta

A faj ta azo nos sá got és a faj ta tisz ta sá got a ve ge tá ci ós
idõ ben, ne ve lés alatt lévõ sza po rí tó anya go kon a haj tás
mor fo ló gi ai bé lye gei alap ján kell vizs gál ni.

Faj ta azo nos a sza po rí tó anyag, ha a sza po rí tó anyag-té -
tel nek meg adott faj tá ra jel lem zõ mor fo ló gi ai bé lye gei
van nak.

Faj ta tisz ta a sza po rí tó anyag, ha a sza po rí tó anyag té te len 
be lül a mor fo ló gi ai bé lye gek egy ön te tû ek, a té tel ide gen
faj tá jú, il let ve fajú egyed tõl men tes.

5.2. A ter mesz tõ edé nyes sza po rí tó anyag gyö kér ze té -
nek vizs gá la ta

A ter mesz tõ edé nyes sza po rí tó anyag gyö kér ze tét a ter -
mesz tõ edény és a ter mesz tõ kö zeg óva tos el tá vo lí tá sa után
kell vizs gál ni (pél dá ul víz su gár ral tör té nõ le mo sa tás).

A gyö ke rek szá mát, mé re tét, kör kö rös sé gét, egész sé gi
ál la po tát és az élet ké pes sé gét – a ve ge tá ci ós idõ ben lévõ
sza po rí tó anyag fej lett sé gét és élet ké pes sé gét ki vé ve – 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.
sza ka szok sze rint kell vizs gál ni, to váb bá meg kell ál la pí ta -
ni, hogy a ter mesz tõ kö ze get mi lyen mér ték ben szõt ték át
és mi lyen mér ték ben nõt tek ki a ter mesz tõ edény bõl (kö -
zeg bõl).

A ve ge tá ci ó ban lévõ ter mesz tõ edé nyes sza po rí tó anyag
gyö kér ze tét a gyö kér fe lü le té nek és szö ve te i nek szí ne zõ -
dé se alap ján kell vizs gál ni.

Meg fe le lõ mi nõ sé gû a gyö kér zet, ha:

– a nyu ga lom ban lévõ (fá so dott vesszõ jû) sza po rí tó -
anyag gyö kér ze te az elõ zõ ek ben fel so rolt sza ka szok sze -
rin ti vizs gá lat alap ján meg fe le lõ nek bi zo nyult és a t -
ermesztõközeget át szõt te, ab ból leg fel jebb ki sebb ré sze
nõtt ki,

– a ve ge tá ci ó ban lévõ sza po rí tó anyag gyö kér ze te a
nyu ga lom ban lévõ sza po rí tó anyag ra elõ írt kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel az zal a ki vé tel lel, hogy a gyö kér érett sé -
ge (pa rá so dott, sár ga, fe lü le ti bar nu lá sa) nincs meg kö ve -
tel ve, de a gyö kér zet funk ci o ná lis szö ve te nem le het bar -
nult, szá radt, nem kel lõ víz ál la po tú, fe hér, nö ve ke dés ben
lévõ, to vább a ter mesz tõ edény bõl nem nõtt ki.

5.3. A fa- és a bél szö vet ará nyá nak vizs gá la ta
A fa- és a bél szö vet ará nyát a vesszõ fel sõ íz kö zé nek kö -

ze pén a vesszõ re me rõ le ge sen vá gott metsz la pon kell
meg ha tá roz ni, az 5.1.2. sza kasz sze rint mér ve.

Ha a metsz lap kör ala kú és az élõ ké reg, va la mint a fa test 
vas tag sá ga egyen le tes, ak kor az élõ ké reg és a fa test vas -
tag sá gá nak két sze re se arány lik a bél szö vet át mé rõ jé hez.

Ha a metsz lap nem kör ala kú, ak kor az élõ ké reg és a fa -
gyû rû leg na gyobb és leg ki sebb vas tag sá gá nak össze ge
arány lik a bél szö vet leg na gyobb és leg ki sebb át mé rõ jé nek
át la gá hoz.

6. La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok

6.1. A vegy szer szennye zett ség vizs gá la ta
A sza po rí tó anyag élet ké pes sé gé re ká ros vegy szer -

szennye zett sé get a vegy szer vagy a szer ma rad vány meg -
ha tá ro zá sá ra al kal mas ana li ti kai mód szer rel kell vizs gál ni.

6.2. A bak té ri um- és a ví rus be teg ség vizs gá la ta
A be teg ség eset le ges je len lé tét an nak meg ha tá ro zá sá ra

al kal mas vizs gá la ti mód sze rek (tesz te lés) alap ján kell
vizs gál ni.

6.3. A ned ves ség tar ta lom meg ha tá ro zá sa
A vesszõk ned ves ség tar tal mát az arra al kal mas vizs gá -

la ti mód szer rel kell meg ál la pí ta ni, és tö meg szá za lék ban
kell ki fe jez ni.

6.4. A szén hid rát tar ta lom meg ha tá ro zá sa
A vesszõk szén hid rát tar tal mát az arra al kal mas vizs gá -

la ti mód szer rel kell meg ál la pí ta ni és szá raz anyag-tar ta -
lom ra vo nat koz tat va, szá za lék ban kell ki fe jez ni.

7. El len õr zõ ter mesz tés

A sza po rí tó anya gok faj ta azo nos sá gát, faj ta tisz ta sá gát
és élet ké pes sé gét sza bad föl di el len õr zõ ter mesz tés út ján
kell vizs gál ni.

A faj ta azo nos sá got a mor fo ló gi ai bé lye gek alap ján kell
vizs gál ni.

A faj ta tisz ta sá got a mor fo ló gi ai bé lye gek alap ján kell
vizs gál ni, és az eset le ges faj ta ke vert sé get is meg kell ha tá -
roz ni, és szá za lék ban kell ki fe jez ni.

Az élet ké pes sé get a sza po rí tó alap anyag is ko lá zá sa, a
gyö ke res sza po rí tó anyag vissza is ko lá zá sa út ján kell vizs -
gál ni.

Élet ké pes nek kell te kin te ni a sza po rí tó anya got, ha
meg gyö ke re se dett, ki haj tott és vi tá lis vi tor lá val ren del -
ke zik.
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8. A szõ lõ sza po rí tó anyag ká ro so dá sá nak okai, tü ne tei

A szõ lõ sza po rí tó anyag leg gyak rab ban a szak sze rût len
tá ro lás, ke ze lés és a ká ro sí tók kal való fer tõ zõ dés vagy ele -
mi csa pá sok  miatt ká ro so dik. A köz vet len vizs gá lat so -
rán – fõ ként hosszabb tá ro lás után – gyak ran már csak a
szö vet bar nu lás (el ha lás) té nye ál la pít ha tó meg, de egyes
ese tek ben a ká ro so dás oka is meg ha tá roz ha tó.

A gya ko ribb ká ro so dás tü ne tei a kö vet ke zõk:

Be fül le dés: a rügy meg pu hul és bel se je sár gá szöld,
majd bar na, a vesszõn és a gyö kér tör zsön a ké reg rész, va -
la mint a gyö kér szö ve tei ko cso nyás ál lo má nyú vá vá lik,
majd meg bar nul.

Fagy kár: a fás sza po rí tó anya gon a zöld ré szek elõbb ki -
fa kul nak, il let ve az élõ szö ve tek bar nul nak, fe ke ted nek. A
haj tás her vad (az idõ sebb le vél már vá nyo zott), majd el szá -
rad.

Pe ro nosz pó ra (Plas mo pa ra vi ti co la): a vesszõn sza -
bály ta lan ala kú szür kés bar na fol tok, a le vé len a fel szí nen
olaj zöld fol tok, a fo ná kon fe hér pe nész gyep lát ha tók.

Liszt har mat (Un ci nu la ne ca tor): a vesszõn sza bály ta lan 
ala kú bar nás pi ros fol tok van nak, sú lyos fer tõ zés kor a
vesszõ fe ke te, a haj tá son fe hé res szür ke gom ba sza gú pe -
nész gyep van, amely le tö röl he tõ (az epi der misz a szá ron
fel re ped het).

Szür ke pe nész (Scle ro ti nia fuc ke li a na, Bot ry tis ci ne -
rea): a sza po rí tó anyag kü lön bö zõ ré szén ko ni di u mok ból
álló szür ke pe nész gyep ta lál ha tó, a vesszõn fe hé res fol tok
sö tét bar na szkle ro ci u mok kal.

Fa kó rot ha dás (Co ni el la dip lo di el la): a vesszõn rész ben
vagy az egész íz köz re ki ter je dõ bar na, pik ni di u mok tól jel -
leg ze te sen pon to zott, ér des ta pin tá sú fol tok lát ha tók.

Bot ry osp he ria ste ven sii: a vesszõ sö tét bar ná ra szí ne zõ -
dik, fe lü le tén fe ke te pik ni di u mok van nak.

Gyö kér goly va (Ag ro bac te ri um tu me fa ci ens): a sza po rí -
tó anya gon (leg gyak rab ban a gyö kér tör zsön) kü lön bö zõ
nagy sá gú kar fi ol sze rû, he te ro gén szö vet ál lo má nyú
(háncs- és fa szö ve tek ve gye sen) sejt bur ján zás ta lál ha tó,
amely kez det ben vi lá gos-, majd sö tét bar na szí nû.

A szõ lõ le vél sod ró dás ví ru sa (Gra pe vi ne le af roll vi rus):
az idõ sebb le ve lek a fo nák felé be sod ród nak, dur va szö ve -
tû ek, tö ré ke nyek, az ér kö zi mezõ hal vány sár ga (fe hér faj -
tá kon) vagy vö rös (vö rös faj tá kon), az erek mel lett vé kony
zöld sáv lát ha tó.

A szõ lõ fer tõ zõ le rom lás ví ru sa (Gra pe vi ne fan le af vi -
rus) a le vé len az erek le gye zõ sze rû ek, a le vél szé le erõ sen
fo ga zott, vál löb le nyi tott; a vesszõn (haj tá son) ket tõs vagy
több szö rös rügy, sza la go so dás, íz köz ben kacs és vil lás el -
ága zás ta lál ha tó.

A szõ lõ sár ga mo za ik ví ru sa (Gra pe vi ne yel low mo sa ic
vi rus): a fi a tal le vé len az erek sár gák és az erek men tén
mo za ik sze rû sár ga el szí ne zõ dés van, a sár gu lás a le vél egy
ré szé re vagy egé szé re is ki ter jed het.

A szõ lõ ér men ti sza la go so dás ví ru sa (Gra pe vi ne vein
ban ding vi rus): a fõ erek men tén sza la go san sár gás vagy
sár gá szöld el szí ne zõ dés van.

Ara bisz mo za ik ví rus (Ara bis mo sa ic vi rus): a le vél erek
sár gák, zöld meg sza kí tá sok kal.

Hor mon bá zi sú her bi cid ha tás: a le vél csa lá no so dik
(gink go so dás), szö ve te dur va, a le vél erek fe hé res szí nû ek,
a haj tá sok a nó du szok nál pat tan va, könnyen tör nek.

Vas hi ány: a le vél ere ze te zöld, az ér kö zi rész sár ga
vagy sár gu ló. A fo lya mat a vi tor lá tól ter jed az alsó le ve -
lek felé.

Cink hi ány: a le ve lek ki csik, a váll öböl nyi tott, az erek és 
az ér men ti kes keny sáv zöld, az ér kö zi mezõ sár gá szöld
(már vá nyo zott), ív kö rök rö vi dek.

Mag né zi um hi ány: az elsõ le ve le ken az ér és az ér mel -
let ti sáv zöld, az ér kö zi mezõ sár ga (vö rös faj tá kon vö rö sö -
dõ).

Fi lo xé ra (Vi te us vi ti fol li): az eu ró pai faj ták vé kony gyö -
ke rén „gém or ra” em lé kez te tõ tor zu lá sok, a vas ta gabb gyö -
ke re ken du do rok ta lál ha tók.

Szõ lõ gu bacs at ka (Co lo me rus vi tis): a le vél szí nén
 dudorok, a fo ná kon be süp pe dõ fe hé res szõ rös fol tok
van nak.

Szõ lõ le vél at ka (Cal le pit ri me rus vi tis): sú lyos fer tõ zés -
kor a haj tás rö vid szár ta gú, a le ve lek ki csik, tor zul tak, a
fel sõ le ve lek zöl dek, az al sók bar nu lók, a szár pa rá so dott,
pon to zott. Eny hébb fer tõ zés kor a le vé len az ér kö zi mezõ a
szí vo ga tás ha tá sá ra ki vi lá go so dik, át esõ fény ben sár gán
át tet szõ.

Ta kács at kák (Tet rany chus fa jok): a le vél a szi vo ga tá sok 
ha tá sá ra fa kul, majd bar nul (vö rö sö dik), a fej lett at kák sza -
bad szem mel is lát ha tók.

Cse re bo ga rak: a gyö ké ren és a gyö kér tör zsön a pa jo rok
rá gá sa kö vet kez té ben sza bály ta lan sé rü lé sek lát ha tók.

9. La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tot bár mely ér de kelt fél a ká ro sí -
tók meg ha tá ro zá sá ra és a vegy szer szennye zett ség meg ál -
la pí tá sá ra az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vé tõl, a ned ves -
ség tar ta lom és a szén hid rát tar ta lom vizs gá la ta cél já ból az
MgSzH Köz pont tól kér het.

A sza po rí tó anyag la bo ra tó ri u mi vizs gá la tát ha tó sá gi el -
len õr zés vagy mi nõ sí tés al kal má val ak kor ren de lik el, ha a
köz vet len vizs gá lat so rán:

– ka ran tén vagy ve szé lyes ká ro sí tó val való fer tõ zött ség 
gya nú ja me rül fel, és ez a tü ne tek alap ján nem egy ér tel mû,

– a sza po rí tó anyag ra ká ros vegy szer (pél dá ul her bi cid)
ál ta li ká ro sí tás gya nú ja me rül fel,

– a sza po rí tó anyag szik kadt.

10. El len õr zõ ter mesz tés

El len õr zõ ter mesz tést bár mely ér de kelt fél az MgSzH
Köz pont tól kér het. A ki ter mesz tést az MgSzH Köz pont
Faj ta ki ter mesz tõ Ál lo má sa (Mo no ri er dõ) vég zi.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

88/2006. (XII. 28.) FVM

rendelete

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló

2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának

szabályairól

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006.
évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke-
zõket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) téli fagykár: az õszi kalászos gabona-, a repce- és az

õszi takarmánykeverék termõföldön a hõmérséklet csök-
kenése miatt bekövetkezett fagykár, amelynek következté-
ben a növényállomány legalább ötven százaléka kipusz-
tult, a termõ szõlõ- és gyümölcsültetvényen a fõrügyek
(és rügyek) legalább ötven százalékban elfagytak;

b) tavaszi fagykár: a termõ szõlõ- és a gyümölcsültet-
vényben bekövetkezett fagykár, amelynek következtében
a szõlõ- és gyümölcsültetvényen a fõrügyek (és rügyek), a
szántóföldi zöldségnövény-termõföldön a növények (nö-
vényhajtások) legalább ötven százalékban elfagytak;

c) árvízkár: a vetett növények kipusztulását okozó kár-
tétel, amelynek során a természetes vagy mesterséges víz-
folyások, valamint tavak (víztárolók) fõvédvonalai felett
vagy annak átszakadása miatt medrébõl kilépõ vizek a ter-
mõföldet elárasztják és a vetett növények kipusztulását
eredményezik;

d) belvízkár: az a kártétel, amelynek során a medrük-
ben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elve-
zetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas víz-
állásából eredõ átszivárgások, buzgárok, talajvízszint-
emelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellõen ki-
épített vízelvezetõ mûvekkel rendelkezõ területek csapa-
dékvizeibõl származó felszíni vízelborítás miatt a vetett
növényekben okozott kár (a növények kipusztulása) meg-
haladja az ötven százalékot;

e) aszály: az a természeti jelenség, amely a rendkívül
meleg és száraz idõjárás következtében a növényi kultú-
rákban terméscsökkenést okoz, és amelynek tényét az ag-
rárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a rendelkezésre álló vízmérleg- és hõmérsékleti adatok,
valamint a távérzékeléses növénymonitoring és egyéb ter-
mésbecslések alapján meghatározott területre, illetve a
gazdálkodók meghatározott körére vis maiorként közle-
ményben meghirdet;

f) aszálykár: az a kártétel, amely az aszály következté-
ben a növényi kultúrákban keletkezett;

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 kárbe-
jelentést nem tett.

2. §

(1) A kárenyhítõ juttatással kapcsolatos szerzõdéskötés-
sel, nyilvántartással, a kárenyhítési igények befogadásá-
val, a be- és kifizetések pénzügyi lebonyolításával, vala-
mint a kifizetési terv összeállításával kapcsolatos feladato-
kat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb-
biakban: MVH), mint a Krt. 1. § (2) bekezdése alapján ki-
jelölt szervezet látja el.

(2) Az elemi károk bejelentésével összefüggõ ügyinté-
zést, a kapcsolódó dokumentumok befogadását, a benyúj-
tott kárenyhítési igények mértékének ellenõrzését, a kár-
enyhítési igényeket tartalmazó kérelmek záradékolását a
Krt. 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakigazgatási
szervként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal termõ-
föld fekvése szerint illetékes területi szerve (a továbbiak-
ban: 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 elemi-
kár-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 tárgyév-
ben áll rendelkezésre adat, vagy a termelõ adott termékbõl
nem rendelkezik három elemikár-mentes év adataival, a
szükséges információk beszerzése céljából a szakigazga-
tási hivatalhoz kell fordulnia, amely az illetékességi köré-
be tartozó termõföldterületek termésátlaga alapján a bázis-
adatokat (regionális adat) a rendelkezésére bocsátja. Ezen
bázisadatok szolgálnak az adott termelõ esetében a hozam-
érték-csökkenés kiszámításához szükséges referencia ho-
zamértékek alapjául [3. számú melléklet D és F oszlop
adatai].

(4) A termelõnek a referencia hozamérték megállapítá-
sához szükséges évenkénti termelési bázisadatokat tartal-
mazó – 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 ren-
delet 6. számú melléklete tartalmazza. A 6. számú melléklet-
ben 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 agrártá-
mogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ
ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyil-
vántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rende-
let szerinti nyilvántartási számmal, vagy annak kiadását a
szerzõdéskötéssel egyidejûleg kérelmezi.

(3) A szerzõdõnek a szerzõdés megkötésével egyidejû-
leg nyilatkoznia kell – e rendelet 5. számú mellékletének

kitöltésével és a szerzõdéshez csatolásával – az általa irá-
nyított vállalkozás (gazdaság) minõsítésérõl.

(4) Az MVH a tárgyévre vonatkozóan megkötött szer-
zõdések egy példányát írásban, valamint a szerzõdésállo-
mány adatait elektronikus adathordozón a tárgyév február
15-éig eljuttatja a szakigazgatási hivatalnak. A 2007. évre
vonatkozó adatállomány átadásának határideje 2007. már-
cius 31.

5. §

(1) Amennyiben a tárgyév folyamán a földhasználó által
mûvelt termõföld területének nagysága – adás-vétel, hasz-
nálatbavétel, használatbaadás vagy haszonbérlet követ-
keztében – 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 növeke-
dése esetén azonban a földhasználó csak azon esetben jo-
gosult a növekmény vonatkozásában is kárenyhítésre, ha
arra a tárgyév január 1-jétõl folyamatosan, az elõzõ föld-
használó által megkötött kárenyhítési szerzõdés érvény-
ben volt és a Krt. 7. § (1) bekezdése szerinti befizetési kö-
telezettség a Krt. 7. § (2) bekezdése szerinti határidõre tel-
jesítésre került.

(2) Az MVH a szerzõdésmódosítások egy példányát
írásban, valamint adatállományát elektronikus adathordo-
zón minden hónap utolsó munkanapján eljuttatja a szak-
igazgatási hivatalhoz.

6. §

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

annak becsült nagyságát (az elemi kárral érintett termõ-
föld területe, a terméskiesés becsült mértéke) a kárese-
mény bekövetkezésétõl számított tíz napon belül e ren-
delet 1. számú melléklete szerint köteles bejelenteni a
szakigazgatási hivatalnak. A bejelentéshez a termelõ-
nek csatolnia kell:

a) árvíz esetén a területileg illetékes környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóság igazolását az árvíz bekövetkezésé-
nek helyérõl és idõpontjáról,

b) belvíz esetén a területileg illetékes környezetvédel-
mi 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 ké-
szített kimutatást a 4. számú melléklet szerinti bejelentõ
lapon.

(2) Fagykár esetén az érintett növénykultúrák károsodá-
sát – helyszíni szemlét követõen – a szakigazgatási hivatal
jegyzõkönyvvel igazolja és dokumentálja.

(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 hala-
déktalanul, de legkésõbb a kárenyhítõ juttatás iránti igé-
nyének benyújtásával egyidejûleg meg kell küldenie a
szakigazgatási hivatalhoz.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasz-
tása esetén a szerzõdõ kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igé-
nye érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(5) A szakigazgatási hivatal a bejelentett elemi kár té-
nyérõl és annak mértékérõl a rendelkezésére álló lehetõ-
ségek – és a csatolt dokumentumok – alapján meggyõ-
zõdik és a bejelentéssel kapcsolatos adatokat nyilván-
tartásba veszi.

7. §

(1) A szerzõdõ a kárenyhítõ juttatás iránti igényét e ren-
delet 2., 2/A. és a 3. számú mellékletei szerinti nyomtat-
vány felhasználásával számítja ki és azt egy példányban
legkésõbb a tárgyév október 15-éig a szakigazgatási hiva-
talhoz személyesen vagy postai úton nyújthatja be.

(2) A szakigazgatási hivatal a kárenyhítõ juttatás iránti
igény jogosságát, számított összegét ellenõrzi, adatbázisá-
ban rögzíti, a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatvá-
nyon 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.
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(3) A postai úton történõ benyújtás, illetve küldés esetén
a benyújtás idõpontjának a feladás dátumát kell tekinteni.

8. §

(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre, illet-
ve a gazdálkodók meghatározott körére vonatkozóan köz-
leményben vis maiornak nyilvánítja, amelyet a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben és a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) honlapján, valamint egy országos napilap-
ban tesz közzé.

(2) Az aszály által okozott kár esetében a szerzõdõ a
kárenyhítõ juttatás iránti igényét a 6. § (1) bekezdése sze-
rinti elõzetes bejelentés nélkül benyújthatja a 7. § (1) be-
kezdésében foglaltak szerint.

9. §

(1) Az MVH adatbázisában rögzíti a kárenyhítési jutta-
tásokra vonatkozóan megkötött szerzõdéseket, az éves be-
fizetési 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 ho-

zamkiesés 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 szak-

igazgatási 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 ja-
vasolt arányos támogatáscsökkentés mértékét,

f) a szerzõdõk részére kifizetni javasolt kárenyhítõ tá-
mogatás 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 szer-
zõdõvel.

(5) Az MVH a szerzõdõk által befizetett összeget a
(3) bekezdés d) pontja szerinti lebonyolítási számláról a

tárgyév utolsó banki munkanapján átutalja a minisztérium
10032000-01220191-50000005 számú Fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

10. §

(1) A miniszter a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított
és elõterjesztett kifizetési tervet a Krt. 9. §-ának (3) bekez-
désében foglalt határidõig elfogadja és az európai bizottsá-
gi notifikációs eljárásban történõ jóváhagyást követõ tíz
napon belül rendelkezik a – 9. § (3) bekezdés f) pontja
szerinti – kárenyhítõ juttatás MVH részére történõ átutalá-
sáról.

(2) Az MVH az átutalástól számított tíz napon belül le-
vélben értesíti a szerzõdõt a kárenyhítési igénye mértéké-
nek kielégítésérõl és teljesíti a kifizetéseket.

(3) A kárenyhítési szerzõdés rendelkezéseinek a szerzõ-
dõ által történõ megsértése, valótlan adatok szolgáltatása a
kárenyhítõ juttatásra való jogosultság visszavonását ered-
ményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatás
tényét a szakigazgatási hivatal állapítja meg és írásban fel-
szólítja a szerzõdõt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhí-
tõ juttatás visszafizetésére. A szerzõdõnek a jogosulatla-
nul igénybe vett kárenyhítõ juttatást a 9. § (3) bekezdés
d) pontja szerinti számlára kell visszafizetnie.

11. §

(1) A 7. § (1) bekezdés szerint a szakigazgatási hivatal-
hoz történõ benyújtást követõen ismertté vált elemi kár be-
jelentésére a Krt. 5. §-ában meghatározott eljárási szabá-
lyokat kell alkalmazni. Az ezen káreseményekre vonatko-
zó, a 7. § (1) bekezdésben meghatározott mellékletek sze-
rint kiszámított, és a szakigazgatási hivatal által záradékolt
kárenyhítõ juttatás iránti igényt legkésõbb a tárgyévet kö-
vetõ év január 31-éig lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kárenyhítési igé-
nyeket az MVH rögzíti és a kifizetésre kerülõ kárenyhítési
összeget, valamint az érintett termelõk számát tartalmazó
kifizetési javaslatát legkésõbb a tárgyévet követõ év feb-
ruár 15-éig a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti.

(3) Az MVH a jóváhagyást követõ nyolc napon belül fi-
zeti 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
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Bejelentési lap 
a bekövetkezett elemi kárról 

a Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez 

Név: 
Cím: 
Adóazonosító jele vagy adószáma: 
Regisztrációs száma: 
Gazdálkodási forma ( stermel , egyéni mez gazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiség  gazdasági társaság és nem jogi személyiség  gazdasági társaság):
A megfelel  gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni. 
Kárenyhítési szerz dés száma: 
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerr l szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjának el írása alapján bejelentem, hogy a szerz désben szerepl , használatomban 
lév  területen elemi kár – árvíz, belvíz, fagykár – következett be.  

Elemi kár által érintett terület 
(hektár)* 

Becsült terméskiesés 
(kg)*

Termék megnevezése 

árvíz belvíz fagykár összesen árvíz belvíz fagykár összesen 

Becsült 
terméskiesés 

(kg/ha)* 

1. Szántóföldi növény          
– szi búza          
– szi durum búza          
– szi árpa          
– rozs          
– triticale          
– kétszeres ( szi 

árpa+ szi 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 szibarack          
– nektarin          
– alma          
– körte          
– szilva          
– meggy          
– cseresznye          
– málna          
– ribizli          
– egyéb          
–           
–           
–           
Gyümölcsfélék összesen:          
4. Sz l  összesen          

Tárgyévi vetésterület 
mindösszesen 

         

Elemi kárt szenvedett 
terület összesen 

         

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

…………………………….. 
szerz d  aláírása 

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni. 
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Bejelentési lap 
a tárgyévi átlagtermések megállapításához  

Név: 
Cím: 
Adóazonosító jele vagy adószáma: 
Regisztrációs száma: 
Gazdálkodási forma ( stermel , egyéni mez gazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiség  gazdasági társaság és nem jogi személyiség  gazdasági társaság):
A megfelel  gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni. 
Kárenyhítési szerz dés száma: 

Betakarított  term terület 
(hektár)* 

Betakarított termésmennyiség 
(kg)*

Termésátlag 
(kg/hektár)* 

Termék megnevezése 

A B B/A 

1. Szántóföldi növény 
– szi búza 
– szi durum búza 
– szi árpa 
– rozs 
– triticale 
– kétszeres ( szi 

árpa+ szi 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 szibarack 
– nektarin 

– alma 
– körte 
– szilva 
– meggy 
– cseresznye 
– málna 
– ribizli 
– egyéb 

Gyümölcsfélék 
összesen: 
4. Sz l  összesen
Tárgyévi vetésterület 
mindösszesen 

Kelt: …………. év ……….. hó …. nap 

…………………………………………. 
szerz d  aláírása 

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni. 
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Bejelentési lap 
a referencia hozam kiszámításához 

Név: 
Cím: 
Adóazonosító jele vagy adószáma: 
Regisztrációs száma: 
Gazdálkodási forma ( stermel , egyéni mez gazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiség  gazdasági társaság és nem jogi személyiség  gazdasági társaság):
A megfelel  gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni. 
Kárenyhítési szerz dés száma: 

Az el z  három elemikár-mentes 
évben betakarított  terület (hektár)* 

Összes 
betakarított 

terület 

Betakarított termés- 
mennyiség (kg)* 

Összes 
betakarított 
mennyiség 

El z  három 
elemikár-mentes év 

termésátlaga 
(kg/hektár)* 

…/év …/év …/év hektár* …/év …/év …/év kg* 

Termék megnevezése 

A  B B/A

1. Szántóföldi növény 
– szi búza 
– szi durum búza 
– szi árpa 
–  rozs 
– triticale 
– kétszeres ( szi 

árpa+ szi 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 szibarack 
– nektarin 
– alma 
– körte 
– szilva 
– meggy 
– cseresznye 
– málna 
– ribizli 
– egyéb 

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

Kelt: …………. év ……….. hó …. nap 

…………………………………… 
szerz d  aláírása 

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni. 
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Összesít  táblázat az elemi kár utáni kárenyhít  juttatás igényléséhez 

Név: 
Cím: 
Adóazonosító jele vagy adószáma: 
Regisztrációs száma: 
Gazdálkodási forma ( stermel , egyéni mez gazdasági vállalkozó, szövetkezet, jogi személyiség  gazdasági társaság és nem jogi személyiség  gazdasági társaság): A megfelel  gazdálkodási formát aláhúzással kérjük jelezni. 
Kárenyhítési szerz dés száma: 

Termék megnevezése  
Tárgyévi  

vetésterület 
és ültetvény 

területe 

Termésátlag Átlagár Tárgyévi 
hozamérték 

Referencia 
hozamérték 

Hozamérték-csökkenés  
Igényelhet
kárenyhít

juttatás összege 
Levonásra kerül  tételek  

Ft

Igényelhet
nettó kárenyhí-

tési juttatás 
összege 

ha* Tárgyév 

kg/ha* 

El z  három 
elemikár-
mentes évi 

adatok 
kg/ha* 

Tárgyévi 
adatok 

Ft/kg 

El z  három 
elemikár-
mentes évi 

adatok 
Ft/kg 

(BxCxE) 

Ft

(BxDxF)

Ft

(H-G)

Ft

(H-G) x100
H
%

K=I

Ft

A biztosító 
által

kifizetett 
kártérítés 
összege 

Ft

A hozam-
kiesés miatt 
keletkezett 

költség- 
megtakarítás 
összege ** 

Ft

N=K-(L+M)

Ft

A B C D E F G H I J K L M N 
1. Szántóföldi növény              

– szi búza              
– szi durum búza              
– szi árpa              
– rozs              
– triticale              
– kétszeres ( szi 

árpa+ szi 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. számú melléklet a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelethez
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3. Gyümölcsfélék              

– kajszi és szibarack              
– nektarin              
– alma              
– körte              
– szilva              
– meggy              
– cseresznye              
– málna              
– ribizli              
– egyéb              

             
             
             

Gyümölcsfélék összesen:              
4. Sz l  összesen              
Tárgyévi vetésterület 
mindösszesen 

             

* 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 
     sz l  1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft 

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

Szakigazgatási szerv álláspontja, javaslata: 

A jogszabály által el írt mellékleteken benyújtott kárenyhítési juttatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellen riztem, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását 
a) javasolom, 
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

módosítással javasolom, 
c) nem javasolom. 

Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal 
területi szerve 

N y i l a t k o z a t 

1. Nyilatkozom, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerz dés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által el írt kötelezettség szerint  tüntettem fel. 

2. Tudomásul veszem, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhít  juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhít  juttatás összegére vonatkozóan elveszítem, és a felvett összeget a Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve  
           értesítését követ  30 napon belül visszafizetem. 

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

…………………………………………………. 
szerz d  aláírása 
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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 támo-
gatásáról 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 forint-

összeg;
d) egyéb vállalkozásnak minõsülnek azok a vállalkozások, amelyek a fenti feltételeket nem elégítik ki, illetve azok is, amelyek a fenti feltételeknek meg-

felelnek 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) ............................... (bank-
számlaszám) .................................... (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 földhaszná-
latot 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 kár-
enyhítõ juttatás részbeni pénzügyi forrásaként a Termelõ évente ............. Ft azaz .......................................... forint
összeget köteles befizetni a .................... számú ... számlára. Az összeg befizetésének határideje minden év szeptem-
ber 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. pont-
ban 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 létreho-
zásáról 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 vonat-
kozó adatokat – a kárenyhítési rendszer mûködtetéséhez, illetve a kárenyhítõ juttatás teljesítéséhez – az MVH kezeli,
illetve szükséges mértékben és gyakorisággal a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a Termelõ termõterüle-
te(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 rendelke-
zéseibe ütközõ módon vette igénybe, a juttatás teljes összegét a szakigazgatási hivatal írásbeli felszólításának megfele-
lõen 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 szerzõ-
dés jogerõs és végrehajtható határozatnak minõsül és a szakigazgatási hivatal – az addigi teljesítések figyelembevéte-
lével – hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendelésérõl.

9. Ha a hatósági szerzõdésben foglaltakat az MVH nem teljesíti, a Termelõ a teljesítésre irányuló felhívás eredmény-
telensége 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 biztosítá-
si szerzõdésekkel rendelkezik:

helyrajzi szám biztosító megnevezése szerzõdésszám blokkazonosító

12. Termelõ kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa használt, a jelen szerzõdés 2. pontjában meghatá-
rozott 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

az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat
felhasználásának szabályozásáról, valamint

az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok
ellátásáról  szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet

módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9)–(10) be kez dé sé ben és a 49.  §-ának o) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény -
ben fog lal tak sze rint, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás
 mûködési rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá nak sza bá lyo zá sá ról, va la mint az or szá gos közútháló -
zattal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az or szá gos köz utak fej lesz té se te kin te té ben
– a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke
be vo ná sá val meg va ló sult és meg va ló su ló or szá gos köz -
utak ki vé te lé vel – az egyes be ru há zá sok meg va ló sí tá sát
a mi nisz ter en ge dé lye zi, és ezt köve tõen az ál la mi meg ren -
de lõi (épít te tõi) fel ada to kat – be le ért ve az elõ ké szí tést,
a te rü let biz to sí tást, az UKIG fel adat kö ré be nem utalt ter -
vez te tést, a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sát, a szer zõ -
dés kö té se ket, a szer zõ dé sek tel je sí té sé nek iga zo lá sát – az
elõ irány zat ból biz to sí tott tá mo ga tás ból ki zá ró la go san az
NA Zrt. vég zi, az UKIG-gal kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

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

rendelete

egyes ha tó sá gi el já rá si dí jak ra vo nat ko zó mi nisz te ri
ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

fel ál lí tá sá val kapcsolatos módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
15.  §-ában, 48.  § (3) be kez dé se b) pont já nak 13. alpont -
jában, va la mint (3) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban,

az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben,

a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
3.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 15.  §-ának (2) bekezdé -
sében,

az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (3) be kez dé sé ben és
(4) be kez dé sé ben,

a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek u) pont já ban,

a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek 7. pont já ban,

a szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek
 szabályozásáról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let
2.  §-ának (2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé ben,

a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki ne ve -
zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl  szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. ren de -
let 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter rel és

a 11.  § te kin te té ben az egész ség ügyi mi nisz ter rel,
a 6.  § te kin te té ben a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 

mi nisz ter rel,
a 11.  § és 15.  § te kin te té ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti 

mi nisz ter rel,
a 4.  § te kin te té ben a kör nye zet vé del mi és víz ügyi

 miniszterrel, va la mint
a 6.  § te kin te té ben az ön kor mány za ti és területfejlesz -

tési mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az út ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A dí ja kat a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett 10032000-00289926-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni.”
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(2) Az út ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az elsõ fo kon el já ró köz le ke dé si ha tó ság ha tá ro za -
ta el len be nyúj tott fel leb be zés díja a ha tó sá gi el já rás dí já -
nak 50%-a, ame lyet a fel leb be zés be nyúj tá sá val egy ide jû -
leg kell az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ra be fi zet ni.”

2.  §

(1) A köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz -
le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról
 szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let

a) 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)
köz le ke dé si fel ügye let (a továb biak ban: fel ügye let)” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let (a továb biak ban: KFF)” szö veg rész, va la mint
3.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben
az „a KFF” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
 Hivatala” szö veg

lép.

(2) A köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz -
le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról
 szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let 1.  §-ának (6) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A vizs gá zó nak az egyes jár mû ve ze tõi vizs gák dí ja it 
a vizs gá ra je lent ke zés kor kell az NKH Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett 10032000-00289926-00000000 szá -
mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra be fi zet ni.
A vizs ga díj a vizs ga elõtt a kép zõ szerv nél is be fi zet he tõ,
ame lyet a kép zõ szerv – a köz te és az NKH kö zött lévõ
meg ál la po dás alap ján – az NKH szám lá ja el le né ben
ugyan ezen ke ret szám lá ra kö te les be fi zet ni.”

(3) A köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz -
le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról
 szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let 2.  §-ának he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A szak ok ta tói és az is ko la ve ze tõi név jegy zék be
való fel vé tel dí ját a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za. A dí jat
a fel vé telt ké rõ nek a ké re lem be nyúj tá sa kor kell az NKH
ré szé re az 1.  § (6) be kez dé sé ben meg je lölt elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra be fi zet ni.”

3.  §

(1) A meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a
 közútkezelõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel -
té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let

a) 2.  §-ának (2) be kez dé se elsõ mon da tá ban a „me gyei
(fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye let (a továb biak ban: te rü le ti
köz le ke dé si fel ügye let)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 2.  §-ának (2) be kez dé se má so dik mon da tá ban az
„a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „A te rü le ti közleke -
dési fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH re gi o ná -
lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a mé rés vagy el len -
õr zés he lye sze rint ille té kes te rü le ti köz le ke dé si fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be az „az NKH-nak a mé rés vagy
 ellenõrzés he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga”
szö veg,

e) 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a köz le ke -
dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná -
lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

f) 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a mé rés,
 illetve el len õr zés he lye sze rint ille té kes te rü le ti közleke -
dési fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH-nak a
mé rés, il let ve el len õr zés he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga” szö veg,

g) 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban az „a te rü -
le ti leg ille té kes köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé -
be az „az NKH te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igazgató -
sága” szö veg,

h) 7.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „a Fõ vá ro si
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

i) 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va -
ta la” szö veg,

j) 6. mel lék le te ‘I. Sze mé lyi fel té te lek’ al cí me alat ti
1. pont já ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let tõl (a továb -
biak ban: KFF)” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
Hi va ta lá tól” szö veg,

k) 6. mel lék le te ‘I. Sze mé lyi fel té te lek’ al cí me alat ti
2. pont já ban az „a KFF” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Köz pon ti Hi va ta lá nak” szö veg,

l) 6. mel lék le te ‘I. Sze mé lyi fel té te lek’ al cí me alat ti
2. pont já ban az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
 Regionális Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

(2) A meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a kö -
zút ke ze lõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel té -
te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let 7.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fi ze ten dõ pót díj össze gét – amely a 3. szá mú mel -
lék let sze rin ti díj tíz sze re se, de leg alább 40 000 Ft –
az NKH Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-
00289926-00000000 szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si
 keretszámlájára kell be fi zet ni. A 3.  § (1) be kez dé sé nek
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c) pont já ban meg je lölt köz út ke ze lõk ál tal ke zelt köz utak,
to váb bá a köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán utak ese tén
a pót díj az érin tett út ke ze lõ jét il le ti meg.”

4.  §

(1) A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM ren de let

a) 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let nek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) Köz pon ti Hi va ta lá nak”
szö veg,

b) 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va -
ta la” szö veg,

c) 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 2. mel lék le té nek
 címében az „a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

d) 2. mel lék le té nek cí mé ben az „A Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH Köz pon ti Hi va -
ta la” szö veg,

e) 2. mel lék le té nek I. al cí mé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH Köz pon ti Hi va ta la” 
szö veg

f) 2. mel lék le té nek II. al cí mé ben a „Pol gá ri Légiköz -
lekedési Ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „NKH Pol gá ri
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

(2) A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM ren de let 4. mel lék le té nek 1. pont ja v) al pont já nak
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az elsõ fo kon el já ró szer vek szám la szá mai:]
„v) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-00289926-00000000”

(3) A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk
 mûködésének en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.)
KHVM ren de let 4. mel lék le té nek 2. pont ja c) al pont já nak
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A má sod fo kon el já ró szer vek szám la szá mai:]
„c) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-00289926-00000000”

5.  §

(1) A sze mély gép ko csi val vég zett sze mély szál lí tá si
szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se el já rá sa i hoz kap cso ló dó
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 9/2000. (X. 30.)
 KöViM ren de let

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„(a továb biak ban: fel ügye let)” szö veg rész he lyé be az
„(a továb biak ban: köz le ke dé si ha tó ság)” szö veg,

b) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és
(1) be kez dé sé nek e) pont já ban, va la mint 3.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „köz le ke -
dé si ha tó ság” szö veg
lép.

(2) A sze mély gép ko csi val vég zett sze mély szál lí tá si
szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se el já rá sa i hoz kap cso ló dó
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 9/2000. (X. 30.)
 KöViM ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az el já rás kez de -
mé nye zõ jé nek a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg kell
a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság nak a Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál ve ze tett 10032000-00289926-00000000 szá mú elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra be fi zet nie, il let ve
át utal nia. A díj be fi ze té sét a ké re lem be nyúj tá sa kor iga zol -
ni kell.”

6.  §

(1) A köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek
és vízi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí -
tési mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé -
kek ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la -
mint a ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jak ról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „ké rel me zõ
lak he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes me gyei, il let ve fõ vá -
ro si köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság nak (a továb biak ban: NKH) a
 kérelmezõ lak he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a kü lön
jog sza bály ban ha jó zá si ha tó sá gi jog kör rel fel ru há zott
 területileg ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH kü lön jog sza bály ban ha jó zá si 
ha tó sá gi jog kör rel fel ru há zott te rü le ti leg ille té kes re gi o ná -
lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let hez” szö veg rész he lyé be az „NKH Köz pon ti Hi va -
ta lá hoz” szö veg,

d) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a név jegy zé ket ve ze -
tõ ha tó ság nak” szö veg rész he lyé be az „az NKH-nak, il let -
ve a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ ség nek” szö veg,

e) 4.  §-ában az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let -
nek” szö veg rész he lyé be az „az NKH Közép-magyar -
országi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság nak” szö veg,
lép.

(2) A köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek
és vízi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí -
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tési mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé -
kek ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la -
mint a ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szolgál -
tatási dí jak ról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let
2.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(7) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek – az e te vé keny ség irá nyí tá sá val, el len õr -
zé sé vel kap cso la tos költ sé gek fe de zé sé re – kö te le sek a
 részükre be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ból kép zõ -
dõ éves díj be vé te lük 10%-át min den évet kö ve tõ feb ru ár
15-éig az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség a Ma gyar Ál lam kincs tár nál
 vezetett elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra
 átutalni.”

(3) A köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek
és vízi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí té -
si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek
ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la mint a
ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si
 díjakról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let mel lék le -
té nek I. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. Az el já ró köz le ke dé si ha tó ság
meg ne ve zé se

Ma gyar Ál lam kincs tár
szám la szá ma

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 10032000-00289926-00000000”

7.  §

(1) A ha jó zá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról szó ló 29/2001. 
(IX. 1.) Kö ViM ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el sõ fo kú el já rás dí ját az el já rás kez de mé nye zõ -
jé nek a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság nak a Ma gyar
 Államkincstárnál ve ze tett 10032000-00289926-00000000 
szá mú költ ség ve té si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lá já ra az el já rás kez de mé nye zé sé vel, il let ve a vizs gá ra
 jelentkezéssel egy ide jû leg kell be fi zet ni.”

(2) A ha jó zá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról szó ló 29/2001. 
(IX. 1.) Kö ViM ren de let

a) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben és (2) be kez dé sé ben, va la mint 4.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben és (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dé si ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be a „ha jó zá si ha tó ság” szö veg,

b) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „má sod fo kon el já ró
ha tó ság nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett, az 5. szá -
mú mel lék let ben fel tün te tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si
 keretszámlájára” szö veg rész he lyé be a „2.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lá ra” szö veg,

c) 3. mel lék le té nek II. pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

d) 3. mel lék le té nek II. pont já ban a „(www.kff.hu)”
szö veg rész he lyé be a „(www.nkh.gov.hu)” szö veg
lép.

8.  §

(1) A ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó kép -
zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak sza bá lya i ról és dí ja i ról szó ló
8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Közleke -
dési Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he lyé -
be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban:
NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg,

b) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let (a továb biak ban: KFF)” szö veg rész he lyé be az
„az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

c) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint 6.  §-a (6) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „A KKF” szö veg rész
he lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 6.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„a KKF” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 5.  §-ának (10) be kez dé sé ben és (11) be kez dé sé ben,
6.  §-ának (3) be kez dé sé ben, (5) be kez dé sé ben és (7) be -
kez dé sé ben az „a KFF” szö veg rész he lyé be az „az
NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg

lép.

(2) A ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó kép -
zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak sza bá lya i ról és dí ja i ról szó ló
8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A név jegy zék be vé te lért a dí jat az NKH-nak
a  Magyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00289926- 
00000000 szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si keretszámlá -
jára kell be fi zet ni.”

(3) A ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó kép -
zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak sza bá lya i ról és dí ja i ról szó ló
8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let 8.  §-ának (5) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A vizs ga díj ból a kép zõ szerv nek 22%-ot el kell kü -
lö ní te ni, amely össze get a vizs gáz ta tás elõ ké szí té si (nyil -
ván tar tá si, ok mány ki ál lí tá si, szer ve zé si) költ sé ge i nek
 fedezetére az NKH ré szé re a Ma gyar Ál lam kincs tár nál
 vezetett 10032000-00289926-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell át utal ni.”

9.  §

A lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok dí -
ja i ról  szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM ren de let

a) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Pol gá ri Lé gi köz le ke -
dé si Ha tó ság (a továb biak ban: PLH)” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság nak (a továb biak ban:
NKH)” szö veg,
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b) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „MNB 10032000-
01712405-00000000” szö veg rész he lyé be az „MÁK
10032000-00289926-00000000” szö veg,

c) 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, va la mint mel lék le te IV. fe je ze té nek 113. pont já ban
az „a PLH” szö veg rész he lyé be az „az NKH” szö veg,

d) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „A PLH” szö veg rész
he lyé be az „Az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá -
gá nak (a továb biak ban: PLI)” szö veg,

e) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let ré szé re a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt.-nél ve ze tett
10032000-01738825 szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si
 keretszámlája – ja vá ra” szö veg rész he lyé be az „az 1.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szám lá ra” szö veg,

f) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint mel lék le te
IV. fe je ze té nek 121. pont já ban a „PLH” szö veg rész he lyé -
be a „PLI” szö veg
lép.

10.  §

A nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tá si en ge dé lyek
és meg ha tá ro zott ok má nyok ki adá sá nak dí ja i ról  szóló
55/2002. (XII. 29.) GKM ren de let 4.  §-ában a „KKF” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

11.  §

(1) A köz úti jár mû ve ze tõk pá lya al kal mas sá gi vizs gá la -
tá ról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM ren de let

a) 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Közle -
kedési Fel ügye let Pá lya al kal mas ság-vizs gá ló In té ze te”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz -
ga tó sá ga” szö veg,

b) 2.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „a kü lön jog sza bály
sze rin ti te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le tet” szö veg rész
 helyébe az „az NKH kü lön jog sza bály sze rint te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gát” szö veg,

c) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „a Köz -
le ke dé si Fõ fel ügye let hez (a továb biak ban: KFF)” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta lá hoz” szö veg,

d) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
6.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „A KFF” szö veg rész he lyé -
be az „Az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

e) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a KFF” szö veg rész
he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

f) 11.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „KFF”
 szövegrész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nak”
szö veg
lép.

(2) A köz úti jár mû ve ze tõk pá lya al kal mas sá gi vizs gá la -
tá ról  szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM ren de let 10.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pá lya al kal mas sá gi vizs gá la tért – a pá lya al kal -
mas sá gi vizs gá la tot kez de mé nye zõ nek – a 2. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni. A dí jat a ké re lem 
be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKH-nak a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett 10032000-00289926-00000000 szá -
mú költ ség ve té si elõ irány zat-fel hasz ná lá si keretszámlá -
jára kell iga zol tan be fi zet ni.”

12.  §

(1) A köz úti áru fu va ro zói és au tó bu szos sze mély szál lí -
tá si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló en ge dé lye zé si el já rás
dí ja i ról  szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM ren de let 1.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el sõ fo kú és a má sod fo kú el já rás dí ját a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett,
10032000-00289926-00000000 szá mú elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell a ké re lem be nyúj tá sá val
egy ide jû leg iga zol tan be fi zet ni.”

(2) A köz úti áru fu va ro zói és au tó bu szos sze mély szál lí -
tá si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló en ge dé lye zé si el já rás
dí ja i ról  szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM ren de let 2.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „a má sod fo kú köz le ke dé si ha tó ság
költ ség ve té si szám lá já ra” szö veg rész he lyé be az „az 1.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott költ ség ve té si szám lá ra”
szö veg lép.

13.  §

(1) A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 2.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont jai sze rin ti el já -
rá sok ban a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság el sõ- és má sod -
fo kon el já ró szer vé nek (a továb biak ban együtt: köz le ke dé -
si ha tó ság) el já rá sá ért fi ze ten dõ dí jat – a (2) be kez dés ben
és a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság nak a Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál ve ze tett 10032000-00289926-00000000 szá mú
kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell az
el já rás meg kez dé se elõtt iga zol tan be fi zet ni.”

(2) A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let
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a) 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg,

b) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá ja, 10%-ot a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett, a ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fel tün te tett szám lá já ra” szö veg rész he lyé be
az „elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra” szö veg,

c) 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság” szö veg,

d) 8.  §-ában a „szám lá juk ra be fi ze tett dí ja kat a köz le -
ke dé si ha tó sá gok be vé tel ként kö te le sek” szö veg rész
 helyébe a „szám lá já ra be fi ze tett dí ja kat a Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság be vé tel ként kö te les” szö veg
lép.

14.  §

A vas úti jár mû ve ze tõk és egyes gép ke ze lõk vizs ga dí ja i -
ról  szóló 41/2005. (VI. 11.) GKM ren de let 2.  §-ának
(1) be kez dé sé ben

a) a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg,

b) a „10032000-01738825” szö veg rész he lyé be a
„10032000-00289926-00000000” szö veg
lép.

15.  §

(1) A köz úti köz le ke dés sel kap cso la tos egyes bír sá gok
ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya i ról és a bír sá gok fel hasz ná -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let

a) 2.  §-ának a) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye le tek és a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” szö veg,

b) 2.  §-ának a) és c) pont já ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va -
ta la” szö veg,

c) 2.  §-ának c) pont já ban az „a me gyei (fõ vá ro si) köz le -
ke dé si fel ügye le tek és a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá -
gai” szö veg,

d) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „el já ró ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „NKH-nak” szö veg,

e) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„A me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye le tek és a Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„Az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

(2) A köz úti köz le ke dés sel kap cso la tos egyes bír sá gok
ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya i ról és a bír sá gok fel hasz ná -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let

2. mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„1. Az NKH Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá ma:
10032000-00289926-00000000”

16.  §

(1) A köz le ke dé si ha tó ság ál tal vég zett vas úti ha tó sá gi
el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM ren de let

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Az 1. mel lék let ben
meg je lölt köz le ke dé si ha tó sá gok” szö veg rész he lyé be az
„A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság köz pon ti, il le tõ leg te rü -
le ti szer vei” szö veg,

b) 2.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „má -
sod fo kú köz le ke dé si ha tó ság nak az 1. mel lék let ben meg -
jelölt szám lá já ra” szö veg rész he lyé be a „2.  § (1) be kez dé -
sé ben meg je lölt elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra”
szö veg
lép.

(2) A köz le ke dé si ha tó ság ál tal vég zett vas úti ha tó sá gi
el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A dí jat a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg kell
a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett 10032000-00289926-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra be fi zet ni.”

17.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

a) az út ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM ren de let 1.  §-ának (5) be kez dé se és
2. mel lék le te,

b) a köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz -
le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról
 szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let 7. mel lék le te,

c) a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû kö -
dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM
ren de let 4. mel lék le te 1. pont já nak z) al pont ja,

d) a sze mély gép ko csi val vég zett sze mély szál lí tá si
szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se el já rá sa i hoz kap cso ló dó
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 9/2000. (X. 30.)
 KöViM ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé se és mel lék le te,

e) a ha jó zá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 29/2001.
(IX. 1.) Kö ViM ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé se és 5. mel -
lék le te,

f) a ha jó zá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 29/2001.
(IX. 1.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
58/2001. (XII. 23.) Kö ViM ren de let,
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g) az út ügyi ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 26/1997.
(XII. 12.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
59/2001. (XII. 23.) Kö ViM ren de let 2.  §-a és 2. mel lék le te,

h) a nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tá si en ge -
dé lyek és meg ha tá ro zott ok má nyok ki adá sá nak dí ja i ról
 szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM ren de let 2.  §-ának (4) be -
kez dé se,

i) a köz úti áru fu va ro zói és au tó bu szos sze mély szál lí tá -
si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló en ge dé lye zé si el já rás
dí ja i ról  szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM ren de let 4.  §-a és
2. mel lék le te,

j) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga -
lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és
el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség -
gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí -
járól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 4.  §-ának
(3) be kez dé se és 2. mel lék le te,

k) a köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz -
le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról
 szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 98/2004. (VII. 22.) GKM ren de let,

l) a köz úti jár mû ve ze tõi vizs ga és az egyes köz úti köz -
le ke dé si szak ké pe sí té sek kel össze füg gõ vizs gák dí ja i ról
 szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 42/2005. (VI. 11.) GKM ren de let 1.  §-a és
2.  §-a,

m) a ha jó zá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról  szóló 29/2001.
(IX. 1.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
43/2005. (VI. 11.) GKM ren de let 5. mel lék le te,

n) a köz le ke dé si ha tó ság ál tal vég zett vas úti ha tó sá gi
el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 72/2006.
(IX. 29.) GKM ren de let 2.  §-ának (7) be kez dé se és 1. mel -
lék le te,

o) a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és
mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a
 közútkezelõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze tés fel -
té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let módosí -
tásáról ren del ke zõ 82/2006. (XII. 13.) GKM ren de let
4.  §-ának (4) be kez dé se.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 
és a pénzügyminiszter

16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM
együt tes ren de le te

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 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -

ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let [a továb biak -
ban: 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let] 21.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren del jük el.

A rendelet hatálya, értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a 2007–2013-as prog ra mo zá -
si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból,
az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból a
II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv ke re té ben társ fi nan szí ro zott
tá mo ga tá sok ha zai le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ, va la mint
tá mo ga tást igény lõ, il let ve el nye rõ ter mé sze tes sze mé -
lyek re, jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve ze tek re.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) cím zett: tá mo ga tá si alap ból, il let ve hi tel, tõke vagy

ga ran cia esz köz bõl (a továb biak ban: pénz ügyi esz köz)
 támogatásban ré sze sü lõ sze mély vagy szer ve zet;

b) fo lya ma tos el bí rá lás: olyan pro jekt ki vá lasz tá si el já -
rás, amely so rán a pro jekt ja vas la tok for mai el len õr zé se és
tar tal mi ér té ke lé se a be ér ke zés sor rend jé ben tör té nik, amíg 
a ren del ke zés re álló for rás ki nem me rül. Csak egy vég sõ
be nyúj tá si ha tár idõ ke rül meg ha tá ro zás ra, de a for rást
meg ha la dó tá mo ga tá si igé nyû pá lyá zat be nyúj tá sa ese tén
a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak le he tõ sé ge ezt meg elõ zõ en is
le zár ha tó;

c) re gi o ná lis prog ram: re gi o ná lis ope ra tív prog ram,
 illetve az ága za ti és re gi o ná lis pri o ri tá so kat egy aránt tar -
tal ma zó Kö zép-Ma gyar or szág ope ra tív prog ram re gi o ná -
lis pri o ri tá sa, il let ve tá mo ga tá si konst ruk ci ó ja.

(2) Az e ren de let ben sze rep lõ fo gal mak
a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le té ben (2006. jú li us

11.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai
Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let ben, és
c) a 2007–2013 idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej -

lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé -
zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso -
ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek ki -
ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben
fog lal tak sze rint ér tel me zen dõk.

(3) Ha tá mo ga tá si konst ruk ció ese té ben köz re mû kö dõ
szer ve zet nem ke rül ki je lö lés re, ak kor ahol e ren de let köz -
re mû kö dõ szer ve ze tet em lít, azon a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök sé get (a továb biak ban: NFÜ) kell ér te ni.
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A projekt kiválasztás eljárásai

3.  §

(1) A pro jekt ki vá lasz tás, il let ve jó vá ha gyás ha tár ide je a 
tá mo ga tás ról vagy el uta sí tás ról ho zott dön tés rõl tör té nõ
ér te sí té sig – ide nem szá mít va az eset le ges hi ány pót lás
ide jét –

a) nagy pro jekt ese té ben a pro jekt ja vas lat be ér ke zé sé -
tõl szá mí tott 180 nap – nem szá mít va azt az idõt, amely a
pro jekt az Eu ró pai Bi zott ság ál ta li jó vá ha gyá sá hoz szük -
sé ges;

b) ki emelt pro jekt ese té ben a pro jekt ja vas lat be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott 75 nap;

c) két for du lós pá lyá zat ese té ben a le het sé ges pro jekt
ja vas la tok ki vá lasz tá sa so rán a be nyúj tá si ha tár idõ tõl,
 folyamatos el bí rá lás nál a pro jekt ja vas lat be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 75 nap, a pro jekt ja vas lat rész le tes ki dol go zá sát
köve tõen a pro jek tek ki vá lasz tá sa so rán a pro jekt ja vas lat
be ér ke zé sé tõl szá mí tott 75 nap;

d) egy for du lós pá lyá zat ese té ben a be nyúj tá si ha tár idõ -
tõl, fo lya ma tos el bí rá lás nál a pro jekt ja vas lat be ér ke zé sé -
tõl szá mí tott 50 nap, bí rá ló bi zott ság fel ál lí tá sa ese tén a
 benyújtási ha tár idõ tõl, fo lya ma tos el bí rá lás nál a pro jekt
ja vas lat be ér ke zé sé tõl szá mí tott 75 nap.

(2) Két for du lós pá lyá zat elsõ for du ló ja és egy for du lós
pá lyá zat ese té ben amennyi ben a pro jekt ja vas lat támoga -
tási igé nye meg ha lad ja az 1 mil li árd fo rin tot, a ha tár idõ
15 nap pal meg ha lad ja az (1) be kez dés c)–d) pont já ban
meg ha tá ro zott ha tár idõ ket.

(3) Két for du lós pá lyá zat elsõ for du ló ja és egy for du lós
pá lyá zat ese té ben, amennyi ben a pro jekt ja vas lat támoga -
tási igé nye meg ha lad ja az 5 mil li árd fo rin tot, a ha tár idõ
45 nap pal meg ha lad ja az (1) be kez dés b)–d) pont já ban
meg ha tá ro zott ha tár idõ ket.

(4) Ha a tá mo ga tá si konst ruk ció sa já tos sá gai in do kol -
ják, vagy amennyi ben a be ér ke zõ pro jekt ja vas la tok szá ma 
meg ha lad ja a ter ve zet tet, a ha tár idõt az NFÜ egy al ka lom -
mal leg fel jebb 60 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(5) Két for du lós pá lyá zat ese tén az elsõ for du ló ban váz -
la to san ki dol go zott pro jekt ja vas la tok ke rül nek be nyúj tás -
ra és ér té ke lés re, a 4–10.  §-nak meg fele lõen. Az elõ ze -
tesen tá mo ga tás ra ja va solt pro jekt ja vas la to kat a pro jekt
gaz dák rész le te sen ki dol goz zák. A má so dik for du ló ban
a rész le te sen ki dol go zott pro jekt ja vas la tok ke rül nek be -
nyúj tás ra és ér té ke lés re, a 11–14.  §-nak meg fele lõen.

(6) Nagy pro jekt, ki emelt pro jekt és egy for du lós pá lyá -
zat ese tén rész le tes pro jekt ja vas la tok ke rül nek be nyúj tás -
ra és ér té ke lés re, a 11–14.  §-nak meg fele lõen. Ha e ren de -
let el té rõ en nem ren del ke zik, nagy pro jekt, ki emelt pro jekt
és egy for du lós pá lyá zat ese tén a 4–10.  §-t nem kell al kal -
maz ni.

(7) Ki emelt pro jekt, il let ve nagy pro jekt az ak ció terv ben
tör té nõ elõ ze tes ne ve sí té sé re vo nat ko zó dön tés elõfelté -

tele, hogy a köz re mû kö dõ szer ve zet, va la mint az NFÜ
 által meg bí zott szak ér tõ a 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren -
de let 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szem -
pon tok ra ki ter je dõ ér té ke lé se alap ján in do kolt a rész le tes
pro jekt ja vas lat ki dol go zá sa, és a pro jekt meg va ló sí tá sa
elõ re lát ha tó an az ak ció terv ér vé nyes sé gi ide jé nek meg -
fele lõen, 2 éven be lül in dít ha tó.

(8) Pro jekt elõ ké szí tés is tá mo gat ha tó ki emelt pro jekt -
ként, amennyi ben elõ ze tes meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány
sze rint in do kolt a rész le tes pro jekt ja vas lat ki dol go zá sa, és
a pro jekt meg va ló sí tá sa elõ re lát ha tó an ki emelt pro jekt -
ként vagy nagy pro jekt ként tá mo gat ha tó.

Elõzetes projekt javaslatok szelekciója – kétfordulós
pályázat elsõ fordulójában

4.  §

(1) Az NFÜ fel hí vás ban (pá lyá zat ese tén pá lyá za ti fel -
hí vás ban, a továb biak ban együtt: fel hí vás) tá jé koz tat ja az
ak ció terv ben meg ha tá ro zott le het sé ges pro jekt gaz dá kat a
tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le i rõl.

(2) A fel hí vás tar tal maz za
a) a tá mo ga tá si konst ruk ció ak ció terv sze rin ti bemu -

tatását;
b) a mel lék let sze rin ti adat me zõ ket is tar tal ma zó pro -

jekt adat la pot;
c) a pro jekt ja vas lat el ké szí té sé hez össze ál lí tott út mu -

ta tót;
d) a tá mo ga tá si szer zõ dés ter ve ze tét.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet az NFÜ ko or di ná ci ó ja és
fel ügye le te mel lett el ké szí ti és a köz zé té tel ter ve zett idõ -
pont ja elõtt leg alább 30 nap pal jó vá ha gyás cél já ból meg -
kül di az NFÜ-nek a pro jekt adat la pot, az út mu ta tót és a
 támogatási szer zõ dés ter ve ze tét.

(4) Az út mu ta tó tar tal maz za kü lö nö sen a kö vet ke zõ ket:
a) a pro jekt adat lap hoz csa to lan dó mel lék le tek lis tá ját;
b) az el szá mol ha tó költ sé gek is mer te té sét;
c) a pro jekt ja vas lat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét és

ha tár ide jét;
d) a pro jekt ki vá lasz tás és meg va ló sí tás el já rás rend jét,

kü lö nö sen a köz re mû kö dõ szer ve zet a pro jekt ja vas lat
 benyújtását kö ve tõ te vé keny sé ge it és ezek ha tár idõ it, a
 hiánypótlás sza bá lya it, a rész le tes pon to zá sos szem pont -
rend szert, a pa nasz té tel le he tõ sé gét, va la mint a biz to sí té -
kok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;

e) to váb bi rész le tes in for má ci ók el ér he tõ sé gét.

(5) 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg va -
ló sí tan dó be ru há zás ese tén a pro jekt adat lap hoz csa tol ni
kell az elõ ze tes meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt.

(6) Az NFÜ a fel hí vás ban az (5) be kez dés ben fel so rol ta -
kon túl ki zá ró lag a pro jekt gazd a meg fe le lõ sé ge, al kal mas -
sá ga, és a pro jekt ja vas lat meg fe le lõ sé ge meg íté lé sé hez az
adott tá mo ga tá si konst ruk ció ese té ben szük sé ges mel lék -
le tek csa to lá sát kö ve tel he ti meg.
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5.  §

(1) A fel hí vást az NFÜ ha la dék ta la nul el he lye zi sa ját
hon lap ján, to váb bá köz zé té tel cél já ból meg kül di a kor -
mány za ti in ter ne tes por tál fenn tar tó já nak. Az NFÜ a köz -
zé té tel rõl tá jé koz tat ja a 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let
2.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja sze rin ti mi nisz tert
(a továb biak ban: mi nisz ter).

(2) Ha a le het sé ges pro jekt gaz dák köre is mert és szá -
muk leg fel jebb 25, a köz re mû kö dõ szer ve zet köz vet le nül
meg kül di a fel hí vást a le het sé ges pro jekt gaz dák nak.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel
az NFÜ a köz zé té tel té nyé rõl leg alább két or szá gos na pi -
lap ban – re gi o ná lis prog ram ese tén a ré gi ó hoz tar to zó me -
gyén ként egy me gyei na pi lap ban – hir de tést je len tet meg,
to váb bá ér te sí ti

a) a nem ze ti hír ügy nök sé get;
b) a te rü le ti leg érin tett re gi o ná lis fej lesz té si ügynök -

ségeket.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet a pro jekt ja vas la tok
 benyújtásának ha tár ide jét meg elõ zõ 10. na pig biz to sít ja,
hogy a pro jekt gaz dák kér dé se ket te hes se nek fel, és azok ra 
éssze rû ha tár idõn, de leg ké sõbb 8 na pon be lül tá jé koz ta -
tást kap ja nak.

(5) Pro jekt ja vas lat a fel hí vás nak az NFÜ hon lap ján való
köz zé té te lé tõl szá mí tott 10. nap elõtt nem nyújt ha tó be.

(6) A pro jekt ja vas la tok be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide je
nem le het ko ráb bi a fel hí vás nak az NFÜ hon lap ján való
köz zé té te lé tõl szá mí tott 30. nap nál.

(7) Amennyi ben az ope ra tív prog ram, az ak ció terv vagy 
jog sza bály mó do sí tá sa  miatt, vagy egyéb ok ból szüksé -
gessé vá lik a fel hí vás mó do sí tá sa, az NFÜ mó do sít ja a fel -
hí vást, és ezt a tényt – a mó do sí tá sok ki eme lé sé vel – az
(1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don köz zé te szi.

(8) Fo lya ma tos el bí rá lás ese tén amennyi ben a tá mo ga -
tás ra ren del ke zés re álló kö te le zett ség vál la lá si ke ret ki me -
rül, vagy an nak ki me rü lé se elõ re je lez he tõ, az NFÜ a be -
nyúj tá si ha tár idõ elõtt a be nyúj tás le he tõ sé gét fel füg gesz ti, 
és ezt a tényt az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 módon köz zé te szi. A fel füg gesz tés dá tu ma – a jog sza bá -
lyok be tar tá sát, il let ve a tá mo ga tá si konst ruk ció cél ja it
 veszélyeztetõ ese tek tõl el te kint ve – leg ko ráb ban a köz zé -
té telt kö ve tõ 3. nap le het. A köz re mû kö dõ szer ve zet ér té -
ke li a fel füg gesz tés dá tu ma elõtt be ér ke zett pro jekt ja vas -
la to kat. A be nyúj tá si le he tõ ség az NFÜ hon lap ján való
köz zé té te lé tõl szá mí tott 30. nap elõtt nem füg geszt he tõ fel.

6.  §

(1) A pro jekt gazd a a pro jekt adat lap nak és a csa to lan dó
mel lék le tek nek a köz re mû kö dõ szer ve zet hez tör té nõ be -
nyúj tá sá val igény li a tá mo ga tást. A pro jekt gazd a a tá mo -

ga tás igény lé sé vel egy ide jû leg hoz zá já ru lá sát adja ah hoz,
hogy a tá mo ga tás el nye ré se ese tén a tá mo ga tás nyúj tó ja
a 14.  § (2) be kez dé se sze rin ti ada to kat, to váb bá a pro jekt
ja vas lat ról ké szí tett össze fog la lót nyil vá nos ság ra hoz za.

(2) A pro jekt adat la pot a pro jekt gazd a elekt ro ni kus for -
má ban nyújt ja be. Amennyi ben a pro jekt adat lap elekt ro ni -
kus alá írás sal nem hi te le sít he tõ, a pro jekt adat la pot a pro -
jekt gazd a pa pír ala pon is be nyújt ja. A két fé le mó don
 benyújtott pro jekt adat lap ban mu tat ko zó el té rés ese tén a
pa pír ala pú és alá írt pro jekt adat lap te kin ten dõ hi te les nek,
az zal, hogy a pa pír ala pú és az elekt ro ni kus for má jú pro -
jekt adat lap egye zõ sé gé rõl a pro jekt gazd a kö te les gon dos -
kod ni.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet a pro jekt ja vas lat tal, il let -
ve a pro jekt tel kap cso la tos min den ira tot ugyan azon
 regisztrációs szám alatt, egy irat cso mag ként ke zel.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet meg vizs gál ja, hogy a pro -
jekt ja vas lat meg fe lel-e a fel hí vás ban meg ha tá ro zott tel -
jes sé gi és jo go sult sá gi fel té te lek nek, így kü lö nö sen

a) a pro jekt adat la pot hi ány ta la nul ki töl töt ték;

b) a mel lék le tek köre tel jes;

c) a te vé keny ség re, a meg va ló sí tás he lyé re és ide jé re,
vagy más kor lá to zó té nye zõ re vo nat ko zó fel té te lek tel je -
sül nek;

d) a pro jekt gazd a jo go sult tá mo ga tás ra;

e) a pro jekt gazd a ren del ke zik a szük sé ges for rá sok kal.

(5) Amennyi ben a pro jekt ja vas lat a tel jes ség fel té te le i -
nek nem fe le l meg, to váb bá, ha a jo go sult ság a ren del ke -
zés re álló ada tok alap ján egy ér tel mû en nem ál la pít ha tó
meg, a köz re mû kö dõ szer ve zet a be nyúj tá si ha tár idõ tõl,
fo lya ma tos el bí rá lás nál a pro jekt ja vas lat be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül 15 na pos ha tár idõ tû zé sé vel, az
összes hi ány, il let ve hiba egy ide jû meg je lö lé sé vel hi ány -
pót lás ra hív ja fel a pro jekt gaz dát. Amennyi ben a hi ány -
pót lás ra a ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott 5 na pon be lül sem
ke rül sor, ez a pro jekt ja vas lat el uta sí tá sát ered mé nye zi, ez
eset ben iga zo lás nak nincs he lye.

(6) Ha meg ál la pít ha tó, hogy a pro jekt ja vas lat nem fe le l
meg a jo go sult ság fel té te le i nek, il let ve a hi ány pót lást
köve tõen sem fe le l meg a tel jes ség fel té te le i nek, a köz re -
mû kö dõ szer ve zet a pro jekt gazd a egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett az in do kok meg je lö lé sé vel a be nyúj tá si ha tár idõ -
tõl, fo lya ma tos el bí rá lás nál a pro jekt ja vas lat be ér ke zé sé -
tõl, hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lás be nyúj tá sá nak ha tár -
ide jé tõl szá mí tott 15 na pon be lül el uta sít ja a pro jekt ja vas -
la tot.

(7) Ha a pro jekt ja vas lat meg fe lel a tel jes ség és jo go sult -
ság fel té te le i nek, a köz re mû kö dõ szer ve zet a be nyúj tá si
ha tár idõ tõl, fo lya ma tos el bí rá lás nál a pro jekt ja vas lat be ér -
ke zé sé tõl, hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lás be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja er rõl a pro -
jekt gaz dát (be fo ga dó nyi lat ko zat).
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7.  §

(1) Az ér té ke lés so rán a köz re mû kö dõ szer ve zet biz to -
sít ja, hogy csak olyan pro jekt ja vas la tok ré sze sül hes se nek
tá mo ga tás ban, ame lyek meg fe lel nek a tá mo ga tá si konst -
ruk ció pro jekt ki vá lasz tá si szem pont ja i nak.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet biz to sít ja – és az NFÜ
 ellenõrzi –, hogy az ér té ke lést a kö vet ke zõ szak ér te lem mel 
ren del ke zõ sze mé lyek vé gez zék:

a) a tá mo ga tá si konst ruk ció tár gyá nak meg fe le lõ szak -
ér te lem és pénz ügyi is me ret;

b) az ope ra tív prog ram, az ak ció terv és a tá mo ga tá si
konst ruk ció tar tal má nak, a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak az
is me re te.

(3) Amennyi ben a pro jekt ja vas lat tá mo ga tá si igé nye
meg ha lad ja az 50 mil lió fo rin tot – vagy az NFÜ ál tal en nél
ala cso nyab ban meg ha tá ro zott ér té ket –, a pro jekt ja vas la -
tot egy más tól füg get le nül leg alább két ér té ke lõ ér té ke li.
A pro jekt ja vas lat össz pont szá ma az ér té ke lõk ál tal adott
össz pont szá mok szám ta ni át la ga. Ha az ér té ke lõk össz -
pont szá mai kö zött 20 szá za lék pont nál na gyobb az el té rés,
a köz re mû kö dõ szer ve zet el ren de li a pro jekt ja vas lat so ron 
kí vü li új bó li ér té ke lé sét.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si konst ruk ció, il let ve a pro -
jekt jel le ge in do kol ja, a köz re mû kö dõ szer ve zet egyes kér -
dé sek ben szak ér tõ köz re mû kö dé sét ve szi igény be.

(5) Az ér té ke lés so rán az ér té ke lõ min den elõ ze tes pro -
jekt ja vas lat ról – az adott tá mo ga tá si konst ruk ció ke re té -
ben egy sé ges szer ke ze tû – ér té ke lõ la pot tölt ki.

(6) Az ér té ke lõ lap tar tal maz za
a) a pro jekt gazd a és a pro jekt ja vas lat leg fon to sabb

ada ta it,
b) a pro jekt ki vá lasz tá si szem pon tok sze rin ti szö ve ges

ér té ke lést, to váb bá a pon to zást,
c) az ér té ke lõ in dok lás sal el lá tott ja vas la tát a pro jekt

 javaslat vál to zat lan tar ta lom mal tör té nõ tá mo ga tá sá ra,
csök ken tett össz költ ség gel tör té nõ tá mo ga tá sá ra, vagy
 elutasítására,

d) tá mo ga tá si ja vas lat ese tén a pro jekt gazd a ál tal tel je -
sí ten dõ elõ fel té te lek meg ha tá ro zá sát.

(7) Az ér té ke lõ – il let ve amennyi ben nem ugyan az az ér -
té ke lõ ér té kel min den pro jekt ja vas la tot, a köz re mû kö dõ
szer ve zet – a leg ma ga sabb össz pont szá mot ka pott pro jekt
ja vas la tok tá mo ga tá sá ra – fo lya ma tos el bí rá lás ese tén
amíg a tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló for rás ele gen dõ
min den be ér ke zett és az elõ re meg ha tá ro zott mi ni má lis
pont szá mot el érõ pro jekt ja vas lat tá mo ga tá sá hoz, a mi ni -
má lis pont szá mot el érõ pro jekt ja vas la tok tá mo ga tá sá ra –
tesz ja vas la tot.

(8) A pro jekt ja vas lat csök ken tett össz költ ség gel tör té -
nõ tá mo ga tá sá ra kell ja vas la tot ten ni, ha a pro jekt ja vas lat
szak mai-mû sza ki tar tal ma meg fe le lõ, azon ban ter ve zett
el szá mol ha tó költ sé gei kö zött olyan költ ség té tel sze re pel,
amely nem el szá mol ha tó, il let ve nem szük sé ges a pro jekt

cél já nak tel je sí té sé hez. A csök ken tés mér té ke nem ha lad -
hat ja meg a ter ve zett össz költ ség 25%-át. Amennyi ben
 ennél na gyobb mér té kû csök ken tés vol na szük sé ges, a
pro jekt ja vas lat el uta sí tá sá ra kell ja vas la tot ten ni.

(9) Az ér té ke lõ a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá hoz vagy
a tá mo ga tás ki fi ze té sé hez olyan elõ fel té te lek elõ írását
 javasolhatja, ame lyek tel je sí té sét a pro jekt gaz dá nak a
 támogatási szer zõ dés alá írá sa, ille tõ leg a tá mo ga tás ki fi ze -
té se elõtt iga zol nia kell.

(10) Re gi o ná lis prog ram es eté ben a köz re mû kö dõ szer -
ve zet a pro jekt ja vas la to kat a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács
(a továb biak ban: RFT) elé ter jesz ti. Az RFT a pro jekt
 javaslatokat a ré gió fej lesz té si stra té gi á já hoz való illesz -
kedés szem pont já ból 20 na pos ha tár idõ vel vé le mé nye zi,
vé le mé nyét a köz re mû kö dõ szer ve zet nek meg kül di.

8.  §

(1) Az NFÜ a pro jekt ja vas la tok el bí rá lá sá ra bí rá ló
 bizottságot ál lít fel.

(2) A bí rá ló bi zott ság el nö két az NFÜ – vagy az NFÜ
fel ké ré se ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet –, tit ká rát a köz -
re mû kö dõ szer ve zet je lö li. Az el nök fel ügye li az el já rás át -
lát ha tó sá gát és pár tat lan sá gát, az el já rá si sza bá lyok be tar -
tá sát. Ta got je löl het a köz re mû kö dõ szer ve zet, a mi nisz ter
és az NFÜ, re gi o ná lis prog ram ese té ben az RFT, to váb bá
az NFÜ biz to sít ja nem-kor mány za ti szak mai szer ve zet
 által de le gált egy tag rész vé te lét. Az RFT ál tal de le gált tag
az RFT ál lás pont ját kép vi se li. A ta gok szá ma – az el nök kel 
együtt – 5 vagy 7 fõ. Meg fi gye lõt je löl het a köz re mû kö dõ
szer ve zet, a mi nisz ter és az NFÜ, re gi o ná lis prog ram ese -
té ben az RFT. A meg fi gye lõk szá ma leg fel jebb 5 fõ.

(3) Re gi o ná lis prog ram ese té ben a bí rá ló bi zott ság ülé -
sén az RFT ál tal de le gált tag kép vi se li az RFT 7.  § (10) be -
kez dé se sze rin ti vé le mé nyét. Az RFT az ál ta la de le gált
tag nak kö tött man dá tu mot ad hat.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet a bí rá ló bi zott ság ülé se
elõtt leg alább 8 nap pal meg kül di a ta gok nak az ér té ke lõ
 lapokat. A bí rá ló bi zott ság ülé sén részt vesz az ér té ke lõ,
vagy a köz re mû kö dõ szer ve zet azon mun ka tár sa, aki szük -
ség ese tén ki egé szí tõ tá jé koz ta tást ad az ér té ke lés sel kap -
cso lat ban, il let ve rész le te zi az ér té ke lõ lap ban fog lal tak
 indokait.

(5) A bí rá ló bi zott ság az ér té ke lõ az ér té ke lõ lap ban fog -
lalt ja vas la ta alap ján dön té si ja vas la tot tesz a pro jekt ja vas -
lat tá mo ga tá sá ra vagy el uta sí tá sá ra. A bí rá ló bi zott ság a
leg ma ga sabb össz pont szá mot ka pott pro jekt ja vas la tok
 támogatására – fo lya ma tos el bí rá lás ese tén amíg a tá mo ga -
tás ra ren del ke zés re álló for rás ele gen dõ min den be ér ke zett 
és az elõ re meg ha tá ro zott mi ni má lis pont szá mot el érõ pro -
jekt ja vas lat tá mo ga tá sá hoz, a mi ni má lis pont szá mot el érõ
pro jekt ja vas la tok tá mo ga tá sá ra – tesz ja vas la tot. A bí rá ló
bi zott ság az ér té ke lõ ja vas la tá tól el té rõ dön té si ja vas la tot
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tesz, ha a bí rá ló bi zott ság – rész le tes, írás ban rög zí tett
 indoklás alap ján – a meg ha tá ro zott pro jekt ki vá lasz tá si
szem pon tok alap ján új ra ér té ke li a pá lyá za tot, és az új össz -
pont szám az ér té ke lõ ja vas la tá tól el té rõ dön té si ja vas la tot
in do kol. Ha az ér té ke lés és a bí rá lat össz pont szá ma kö zött
20 szá za lék pont nál na gyobb az el té rés, a bí rá ló bi zott ság
el ren de li a pro jekt ja vas lat so ron kí vü li új bó li ér té ke lé sét.
Amennyi ben a bí rá ló bi zott ság nem ren del ke zik a ja vas lat -
té tel hez szük sé ges in for má ci ók kal, tisz tá zó kér dés fel té te -
lét, il let ve hely szí ni szem lét kér het a köz re mû kö dõ szer ve -
zet tõl, il let ve írás ban rög zí tett in dok lás alap ján el ren de li a
pro jekt ja vas lat so ron kí vü li új bó li ér té ke lé sét.

(6) A bí rá ló bi zott ság sza va zás sal, egy sze rû több ség gel
ha tá roz a dön té si ja vas lat ról.

(7) A bí rá ló bi zott ság ülé sé rõl a tit kár em lé kez te tõt
 készít. Az em lé kez te tõ tar tal maz za

a) az ülés he lyét és idõ pont ját;
b) a je len lé võ ta gok és meg fi gye lõk ne vét és az õket

 delegáló szer ve zet meg ne ve zé sét;
c) a bí rá ló bi zott ság dön té si ja vas la tát (tá mo ga tás ese -

tén a tá mo ga tás össze gét és ará nyát, az össz költ ség csök -
ken té se ese tén a csök ken tett össz költ sé get, a pro jekt gazd a 
ál tal tel je sí ten dõ elõ fel té te le ket);

d) el uta sí tás ese tén, va la mint az ér té ke lõ ja vas la tá tól
el té rõ dön té si ja vas lat ese tén an nak rész le tes in dok lá sát;

e) a sza va za tok ará nyát (tá mo ga tás, el uta sí tás, tar tóz -
ko dás);

f) bár mely tag kü lön vé le mé nyét, ha azt a tag kéri.

(8) A köz re mû kö dõ szer ve zet a bí rá ló bi zott ság ülé sé tõl
szá mí tott 8 na pon be lül el ké szí ti és az NFÜ-nek meg kül di
az em lé kez te tõt.

(9) Az NFÜ az em lé kez te tõ kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
8 na pon be lül jó vá hagy ja a bí rá ló bi zott ság dön té si ja vas -
la tát, vagy – jog sza bály sér tés vagy a pá lyá za ti ki írás
 szerinti tá jé koz ta tás ban fog lal tak meg sér té sé nek gya nú ja
ese tén – rész le tes, írás ban rög zí tett in dok lás alap ján el ren -
de li a pro jekt ja vas lat so ron kí vü li új bó li ér té ke lé sét.

9.  §

(1) Amennyi ben a pro jekt ja vas lat ja va solt tá mo ga tá sa
meg ha lad ja az 1 mil li árd fo rin tot, a köz re mû kö dõ szer ve -
zet a be fo ga dó nyi lat ko zat meg kül dé se kor a tel jes pro jekt
ja vas la tot meg kül di a mi nisz ter nek, va la mint az érin tett
RFT-nek. A mi nisz ter és az RFT a pro jekt ja vas la tot
– a köz zé tett ér té ke lé si szem pon tok alap ján – 20 na pos
 határidõvel kü lön ér té ke lõ vel ér té kel tet he ti, ér té ke lé sét a
köz re mû kö dõ szer ve zet nek meg kül di. A mi nisz ter és az
RFT ál tal meg bí zott ér té ke lõ re ugyan azok a sza bá lyok
 vonatkoznak, mint a köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal meg -
bízott ér té ke lõ re. A mi nisz ter – va la mint a re gi o ná lis prog -
ra mok ese té ben az RFT – és az NFÜ egyet ér té sé nek hi á -
nyá ban az NFÜ kéri a Kor mány jó vá ha gyá sát.

(2) Amennyi ben a pro jekt ja vas lat ja va solt tá mo ga tá sa
meg ha lad ja az 5 mil li árd fo rin tot, az NFÜ elõ ter jesz tésére
a Kor mány hagy ja jóvá a dön tést.

10.  §

(1) A dön tés rõl a köz re mû kö dõ szer ve zet írás ban tá jé -
koz tat ja a pro jekt gaz dát. Csök ken tett össz költ sé gû tá mo -
ga tás vagy el uta sí tás ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet rész -
le tes in dok lást ad. Fel té te les tá mo ga tás ese tén a köz re mû -
kö dõ szer ve zet meg ha tá roz za a 7.  § (6) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti fel té te le ket.

(2) Az ér té ke lés ben, il let ve a bí rá lat ban részt ve võ ket
a dön tés rõl tör té nõ tá jé koz ta tás idõ pont já ig ti tok tar tá si
 kötelezettség ter he li az ér té ke lés, a bí rá lat és a dön tés tar -
tal má val kap cso lat ban, amely kö te le zett ség meg sze gé se
ese tén az NFÜ a ki je lö lést vissza von hat ja és az ér té ke lést,
il let ve bí rá la tot so ron kí vül új ból in dít hat ja.

(3) A ti tok tar tá si kö te le zett ség nem ter jed ki a be nyúj -
tott pro jekt ja vas lat nak az el já rás ban tör té nõ elõ re ha la dá -
sá ról való tá jé koz ta tás ra.

(4) A dön tés rõl tör té nõ tá jé koz ta tást köve tõen a pro jekt
gazd a jo go sult a pro jekt ja vas lat ra vo nat ko zó an az érté -
kelõ lap ban és az em lé kez te tõ ben fog lal ta kat meg is mer ni.

(5) Tá mo ga tó dön tés ese tén a pro jekt gaz dá nak a köz re -
mû kö dõ szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott idõn, de a dön tés tõl
szá mí tott leg fel jebb egy éven be lül – amennyi ben a tá mo -
ga tá si konst ruk ció sa já tos sá gai szük sé ges sé te szik az NFÜ 
az egy éves ha tár idõ he lyett leg fel jebb két éves ha tár idõt
ha tá roz hat meg – be kell nyúj ta nia a rész le te sen ki dol go -
zott pro jekt ja vas la tot. A rész le te sen ki dol go zott pro jekt
ja vas lat be nyúj tá sa hi á nyá ban a tá mo ga tó dön tés ér vé nyét
vesz ti.

(6) Tény le ges tá mo ga tás csak rész le te sen ki dol go zott
pro jekt ja vas lat alap ján ítél he tõ meg. A pro jekt ja vas lat
 támogatása nem je len t ga ran ci át a pro jekt tá mo ga tá sá ra.

(7) A köz re mû kö dõ szer ve zet a rész le tes ki dol go zás ra
ja va solt pro jek tek lis tá ját – a tá mo ga tá si konst ruk ció
 címét, a pro jekt gazd a ne vét, a pro jekt tár gyát, a pro jekt
meg va ló su lá sá nak hely szí nét, a le het sé ges tá mo ga tás
össze gét és ará nyát, a dön tés idõ pont ját (év, hó nap), a pro -
jekt ja vas lat össz pont szá mát – a dön tést kö ve tõ 8 na pon
be lül köz zé té tel cél já ból meg kül di az NFÜ-nek és a kor -
mány za ti in ter ne tes por tál fenn tar tó já nak.

Részletes projekt javaslatok kiválasztása – nagyprojekt,
kiemelt projekt, egyfordulós pályázat esetén, kétfordulós

pályázat második fordulójában

11.  §

(1) Az NFÜ fel hí vás ban tá jé koz tat ja az ak ció terv ben
meg ha tá ro zott, il let ve két for du lós pá lyá zat ese té ben a
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4–10.  § sze rint ki vá lasz tott le het sé ges pro jekt gaz dá kat
a tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le i rõl a 4.  § (2)–(4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott mó don.

(2) 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg va -
ló sí tan dó be ru há zás ese tén a pro jekt adat lap hoz csa tol ni
kell

a) a meg ala po zó ta nul má nyo kat és ter ve ket (meg va ló -
sít ha tó sá gi ta nul mány, költ ség-ha szon elem zés, környe -
zeti ha tás ta nul mány, mû sza ki ter vek);

b) egy hó nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot;
c) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak el in dí tá sá hoz szük sé ges

összes ha tó sá gi en ge dély (kör nye zet vé del mi en ge dély,
 létesítési en ge dély) hi vat ko zá si szá mát, vagy az azok meg -
adá sá ra vo nat ko zó ké rel mek be nyúj tá sát iga zo ló do ku -
men tu mo kat;

d) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nak a kul tu rá lis
örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény sze -
rinti elõ ze tes nyi lat ko za tát;

e) amennyi ben a pro jekt ked vez mé nye zett je egy nél
több ön kor mány zat, a pro jekt meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott,
a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé -
rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 16.  §-a sze rin ti, jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás, vagy a te le pü lé si
 önkormányzatok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló
2004. évi CVII. tör vény sze rint meg ala kult több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás meg ál la po dá sát.

(3) Két for du lós pá lyá zat ese té ben az elsõ for du ló ban
be nyúj tott do ku men tu mo kat a má so dik for du ló ban nem
kell be nyúj ta ni, ki vé ve, ha azok alap ját ké pe zõ jog vi szo -
nyok ban vál to zás állt be, vagy jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ér vé nyes sé gi ide je le járt.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet a (2) be kez dés ben fel so -
rol ta kon túl ki zá ró lag a pro jekt gazd a meg fe le lõ sé ge és
 alkalmassága, és a pro jekt ja vas lat meg fe le lõ sé ge meg íté -
lé sé hez az adott tá mo ga tá si konst ruk ció ese té ben szük sé -
ges mel lék le tek csa to lá sát kö ve tel he ti meg.

(5) Az NFÜ, il let ve a köz re mû kö dõ szer ve zet gon dos -
ko dik a fel hí vás köz zé té te lé rõl az 5.  §-ban meg ha tá ro zott
mó don.

(6) Nagy pro jekt és ki emelt pro jekt, va la mint két for du -
lós pá lyá zat má so dik for du ló ja ese té ben a köz re mû kö dõ
szer ve zet biz to sít ja a pro jekt gaz dák szá má ra a sze mé lyes
kon zul tá ció le he tõ sé gét.

12.  §

(1) A pro jekt gazd a a pro jekt adat lap nak és a csa to lan dó
mel lék le tek nek a köz re mû kö dõ szer ve zet hez tör té nõ
 benyújtásával igény li a tá mo ga tást, a 6.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott mó don.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet el vég zi a pro jekt ja vas lat
tel jes sé gé nek és jo go sult sá gá nak el len õr zé sét a 6.  §
(3)–(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don. Nagy pro jekt

és ki emelt pro jekt, va la mint két for du lós pá lyá zat má so dik
for du ló ja ese té ben a köz re mû kö dõ szer ve zet a hi ány pót -
lás ra 15 nap nál hosszabb ha tár idõt is meg ál la pít hat, és a
hi ány pót lás el mu lasz tá sa ese tén újabb ha tár idõt is meg -
állapíthat.

13.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet el vég zi a pro jekt ja vas lat
tar tal mi ér té ke lé sét a 7.  § (1)–(9) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott mó don. Nagy pro jekt vagy ki emelt pro jekt ese tén,
va la mint két for du lós pá lyá zat má so dik for du ló já ban a pro -
jekt ja vas la tot nem kell pon toz ni; az ér té ke lõ ja vas la tot
 tehet – a 7.  § (6) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zot -
ta kon túl – a pro jekt ja vas lat meg ha tá ro zott szem pon tok
sze rin ti és meg ha tá ro zott ha tár idõn be lü li át dol go zá sá ra is. 
Amennyi ben a pro jekt ki vá lasz tá si szem pon tok nem igé -
nyel nek mér le ge lést (nor ma tív jel le gû tá mo ga tás), a pro -
jekt ja vas la to kat nem kell pon toz ni, és a 7.  § (6) be kez dé se
sze rin ti ér té ke lõ lap csak a pro jekt ki vá lasz tá si szem pon -
tok nak való meg fe le lõ sé get tar tal maz za.

(2) A (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak, va la mint
a tech ni kai se gít ség nyúj tá si pro jek tek ki vé te lé vel, az NFÜ
bí rá ló bi zott sá got ál lít fel és mû köd tet a 8.  §-ban meg ha tá -
ro zott mó don. Amennyi ben az adott ülé sen el bí rált pro jekt
ja vas la tok szá ma meg ha lad ja a 100-at, a 8.  § (8)–(9) be -
kez dé sé ben fog lalt ha tár idõt az NFÜ 8 nap pal meg -
hosszab bít hat ja.

(3) Egy for du lós pá lyá zat ese tén, amennyi ben az egyes
pro jek tek tá mo ga tá si igé nye nem ha lad ja meg az 50 mil lió
fo rin tot – vagy az NFÜ ál tal en nél ala cso nyab ban meg ha -
tá ro zott ér té ket –, és a pro jekt ki vá lasz tá si szem pon tok
mér le ge lést igé nyel nek (nem nor ma tív jel le gû tá mo ga tás),
az NFÜ egy sze rû sí tett bí rá ló bi zott sá got ál lít fel és mû köd -
tet a 8.  § (4)–(9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don. Az
egy sze rû sí tett bí rá ló bi zott ság el nö két az NFÜ – vagy az
NFÜ fel ké ré se ese tén a köz re mû kö dõ szer ve zet –, tit ká rát
a köz re mû kö dõ szer ve zet je lö li. Az el nök fel ügye li az el já -
rás át lát ha tó sá gát és pár tat lan sá gát, az el já rá si sza bá lyok
be tar tá sát. Ta got je löl het a köz re mû kö dõ szer ve zet és az
NFÜ, to váb bá az NFÜ biz to sít ja nem-kor mány za ti szak -
mai szer ve zet ál tal de le gált egy tag rész vé te lét. A ta gok
szá ma 3 fõ. Amennyi ben a köz re mû kö dõ szer ve zet fe lett
a tu laj do no si és irá nyí tá si jo go kat nem a mi nisz ter gya ko -
rol ja, meg fi gye lõt je löl het a mi nisz ter. Amennyi ben az
adott ülé sen el bí rált pro jekt ja vas la tok szá ma meg ha lad ja
a 100-at, a 8.  § (8)–(9) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõt az
NFÜ 8 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(4) Egy for du lós pá lyá zat ese tén, amennyi ben az egyes
pro jek tek tá mo ga tá si igé nye nem ha lad ja meg az 50 mil lió
fo rin tot – vagy az NFÜ ál tal en nél ala cso nyab ban meg ha -
tá ro zott ér té ket –, és a pro jekt ki vá lasz tá si szem pon tok
nem igé nyel nek mér le ge lést (nor ma tív jel le gû tá mo ga tás),
a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la fel ha tal -
ma zott sze mély jó vá hagy ja az ér té ke lõ ja vas la tát, vagy
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rész le tes, írás ban rög zí tett in dok lás alap ján el ren de li a pro -
jekt ja vas lat so ron kí vü li új bó li ér té ke lé sét.

(5) For rás hi ány  miatt ko ráb ban el uta sí tott pro jekt ja vas -
la tok ese té ben, amennyi ben a ren del ke zés re álló for rás
még is ele gen dõ nek bi zo nyul, az NFÜ jo go sult a leg ma ga -
sabb össz pont szá mot ka pott, ko ráb ban for rás hi ány  miatt
el uta sí tott pro jek te ket tá mo ga tás ban ré sze sí te ni.

(6) Egy for du lós pá lyá zat ese tén, amennyi ben a pro jekt
ja va solt tá mo ga tá sa meg ha lad ja az 1 mil li árd fo rin tot, az
NFÜ ki ké ri a mi nisz ter, va la mint az érin tett RFT vé le mé -
nyét a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don. A mi -
nisz ter – va la mint re gi o ná lis prog ra mok ese té ben az RFT – 
és az NFÜ egyet ér té sé nek hi á nyá ban az NFÜ kéri a Kor -
mány jó vá ha gyá sát.

(7) Egy for du lós pá lyá zat ese tén, amennyi ben a pro jekt
ja va solt tá mo ga tá sa meg ha lad ja az 5 mil li árd fo rin tot, az
NFÜ kéri a Kor mány jó vá ha gyá sát a 9.  § (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott mó don.

(8) Tá mo ga tás ra ja va solt nagy pro jekt rõl az NFÜ a mi -
nisz ter rel kö zös elõ ter jesz tést ké szít a Kor mány szá má ra.
A Kor mány dönt ar ról, hogy ké rel me zi-e a nagy pro jekt
 támogatását az Eu ró pai Bi zott ság nál.

(9) A dön tés rõl a köz re mû kö dõ szer ve zet írás ban tá jé -
koz tat ja a pro jekt gaz dát a 10.  § (1)–(4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mó don.

14.  §

(1) Tá mo ga tás meg íté lé se ese tén amennyi ben a szer zõ -
dés kö tés re a 15.  § (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 határidõ le tel té tõl szá mí tott 30 na pon be lül nem ke rül sor,
és ez nem a köz re mû kö dõ szer ve zet mu lasz tá sá ból tör -
ténik, a tá mo ga tás ról  szóló dön tés ér vé nyét vesz ti.
Amennyi ben a szer zõ dés kö tés re nem a ked vez mé nye zett
mu lasz tá sá ból nem ke rül sor, a köz re mû kö dõ szer ve zet a
15.  § (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõt egy
al ka lom mal leg fel jebb 45 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga tás ban ré sze sí -
tett pro jek tek lis tá ját – a tá mo ga tá si konst ruk ció cí mét, a
pro jekt gazd a ne vét, a pro jekt tár gyát, a pro jekt meg va ló -
su lá sá nak hely szí nét, a tá mo ga tás össze gét és ará nyát, a
dön tés idõ pont ját (év, hó nap), a pro jekt ja vas lat össz pont -
szá mát – a dön tést kö ve tõ 8 na pon be lül köz zé té tel cél já -
ból meg kül di az NFÜ-nek és a kor mány za ti in ter ne tes por -
tál fenn tar tó já nak.

A támogatási szerzõdések megkötése,
illetve módosítása

15.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dést a köz re mû kö dõ szer ve zet
és a ked vez mé nye zett köti meg. Nagy pro jekt, köz ve tett

 támogatás és pénz ügyi esz köz ese tén a tá mo ga tá si szer zõ -
dést az NFÜ el len jegy zi.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le,
hogy a ked vez mé nye zett meg kül di a köz re mû kö dõ szer ve -
zet nek

a) a ked vez mé nye zett ne vé ben alá írás ra jo go sult
– bank vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – alá írás min tá ját;

b) ala pí tó (lé te sí tõ) ok ira tot, il let ve a kü lön jog sza bály
sze rin ti nyil ván tar tást iga zo ló ok ira tot (költ ség ve té si
szerv, ön kor mány zat, egy ház, fel sõ ok ta tá si in téz mény
 kivételével);

c) a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sát iga zo ló do ku men -
tu mo kat vagy nyi lat ko za to kat;

d) amennyi ben a pro jekt gazd a le foly ta tott fel té te les
köz be szer zé si el já rást, a meg je lent hir det ményt, az aján la -
tok el bí rá lá sá nak be fe je zé se kor ké szí tett össze ge zést, jog -
or vos la ti el já rás ese tén a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
(a továb biak ban: KDB) ha tá ro za tát, va la mint a vál lal ko zói 
szer zõ dést.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se elõtt a köz re mû -
kö dõ szer ve zet meg gyõ zõ dik ar ról, hogy

a) a pro jekt meg kez dé sé hez szük sé ges összes jog erõs
ha tó sá gi en ge dély ren del ke zés re áll, to váb bá

b) a pro jekt meg va ló sí tá sa meg kezd he tõ, il let ve leg -
alább a meg va ló sí tás meg kez dé sé hez szük sé ges köz be -
szer zé si el já rás ha la dék ta la nul el in dít ha tó.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sé hez szük sé ges do ku men tu mok és az alá írt tá mo -
ga tá si szer zõ dés be nyúj tá sá ra a 13.  § (9) be kez dé se sze rin -
ti tá jé koz ta tás ban an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg fel -
jebb 60 na pos ha tár idõt tûz ki.

(5) A köz re mû kö dõ szer ve zet fel té te les köz be szer zé si
el já rás le foly ta tá sát is elõ ír hat ja a ked vez mé nye zett ré szé -
re a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le ként.
 Ebben az eset ben a köz re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé hez szük sé ges do ku men tu mok és az
alá írt tá mo ga tá si szer zõ dés be nyúj tá sá ra a 13.  § (9) be kez -
dé se sze rin ti tá jé koz ta tás ban an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott leg fel jebb 150 na pos ha tár idõt tûz ki.

(6) A köz re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sé hez szük sé ges do ku men tu mok kéz hez vé te lét
kö ve tõ 15 na pon be lül az ál ta la alá írt tá mo ga tá si szer zõ -
dést a ked vez mé nye zett nek meg kül di.

16.  §

(1) Nagy pro jekt ese té ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
kö té sét köve tõen az NFÜ jó vá ha gyás cél já ból meg kül di az 
Eu ró pai Bi zott ság nak a tá mo ga tá si ké rel met.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem ben a ma xi má lis el ér he tõ EU
tá mo ga tá si arányt kell kér ni az Eu ró pai Bi zott ság tól, ami -
tõl in do kolt eset ben a Kor mány dön té sé vel le het el tér ni.
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(3) Az NFÜ tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ szer ve ze tet, a
ked vez mé nye zet tet és az iga zo ló ha tó sá got a tá mo ga tá si
ké re lem Eu ró pai Bi zott ság ál tal tör té nõ be fo ga dá sá ról.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés ha tá lyát vesz ti, ha az arra
vo nat ko zó tá mo ga tá si ké rel met az Eu ró pai Bi zott ság
 elutasítja.

17.  §

(1) A ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a
köz re mû kö dõ szer ve ze tet, ha a szer zõ dés ha tá lyá nak idõ -
tar ta ma alatt a szer zõ dés ben fog lalt azo no sí tó ada tai, ille -
tõ leg a szer zõ dés tel je sí té sé vel össze füg gõ ada tai (pl. kap -
cso lat tar tó ada tai, bank szám la szám) meg vál toz nak.

(2) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí -
tá sát kez de mé nye zi, ha

a) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak be fe je zé se a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ pont hoz ké pest elõ re lát -
ha tó an 3 hó na pot meg ha la dó an ké sik;

b) a pro jekt össz költ sé gé nek húsz szá za lé kát meg ha la -
dó mér ték ben vál to zik a költ sé gek költ ség ka te gó ri ák sze -
rin ti bon tá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett bon tás -
hoz ké pest;

c) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak ter ve zett idõ tar ta ma
meg ha lad ja a 2 évet vagy tá mo ga tá sa meg ha lad ja a
250 mil lió fo rin tot, és a tel jes tá mo ga tás ér té ké nek húsz
szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben vál to zik a költ sé gek
évek sze rin ti bon tá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett
bon tás hoz ké pest;

d) tíz szá za lé kot meg ha la dó mér ték ben csök ken a
szám sze rû sí tett cé lok ér té ke a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
rög zí tett cél ér ték hez ké pest;

e) vál to zik a pro jekt bár mely egyéb, a cél ki tû zé se ket
be fo lyá so ló lé nye ges jel lem zõ je.

(3) Amennyi ben a ked vez mé nye zett kez de mé nye zi a tá -
mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát, a köz re mû kö dõ szer ve zet 
a mó do sí tás ra irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül meg kül di a ked vez mé nye zett nek a mó do sí tás
ter ve ze tét, vagy – a ké re lem el uta sí tá sa ese tén – az el uta sí -
tást és an nak in dok lá sát. A ked vez mé nye zett kö te les a kéz -
hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül a tá mo ga tá si szer zõ -
dés mó do sí tá sát cég sze rû en alá ír va a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ré szé re meg kül de ni.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát a köz re mû kö dõ
szer ve zet is jo go sult kez de mé nyez ni.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dést a 15.  § (1) be -
kez dé sé nek meg fele lõen az NFÜ el len je gyez te, a tá mo ga -
tá si szer zõ dés mó do sí tá sát is el len jegy zi, to váb bá a tá mo -
ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát is jo go sult kez de mé nyez ni.

18.  §

(1) Nagy pro jekt ese té ben – a 17.  §-ban fog lal tak mel -
lett – a ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a köz -

re mû kö dõ szer ve ze tet, ha a pro jekt meg va ló sí tá sa so rán
olyan tény vagy kö rül mény me rül fel, amely a Bi zott sá gi
Ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ren del ke zé se ket, il let ve fel té -
te le ket érin ti.

(2) Ha a Bi zott sá gi Ha tá ro zat mó do sí tá sá nak kez de mé -
nye zé se in do kolt, a köz re mû kö dõ szer ve zet egyet ér té se
ese tén 30 na pon be lül el ké szí ti a mó do sí tá si ké rel met, és
meg kül di az NFÜ-nek.

(3) Az NFÜ egyet ér té se ese tén 30 na pon be lül jó vá ha -
gyás cél já ból meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság nak a mó do sí -
tá si ké rel met.

19.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet tá mo ga tá si szer zõ dés tõl
el áll hat, ha a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sát – nagy pro jekt
ese té ben az Eu ró pai Bi zott ság ál ta li jó vá ha gyást – kö ve tõ
12 hó na pon be lül a ked vez mé nye zett

a) a meg va ló sí tás ér de ké ben har ma dik fél tõl meg vá sá -
ro lan dó szol gál ta tá so kat, áru kat, épí té si mun ká kat leg -
alább azok ter ve zett össz ér té ké nek 50%-át el érõ mér ték -
ben – eset le ges köz be szer zé si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se 
mel lett – nem ren de li meg; vagy

b) idõ kö zi ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá val a meg ítélt
 támogatás leg alább 10%-ának fel hasz ná lá sát nem iga zol ja.

(2) Köz ve tett tá mo ga tás és pénz ügyi esz köz ese tén az
(1) be kez dés a) pont ját nem kell al kal maz ni.

(3) Ha a tá mo ga tott pro jekt sa já tos sá gai szük sé ges sé
 teszik, az (1) be kez dés ben fog lal tak tól az NFÜ jó vá ha gyá -
sá val a tá mo ga tá si szer zõ dés ben el le het tér ni.

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

20.  §

(1) A köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ért, a köz be szer -
zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Kbt.) el ve i nek és ren del ke zé se i nek be tar tá sá ért és
 ennek do ku men tá lá sá ért a ked vez mé nye zett – mint aján -
lat ké rõ – fe le lõs.

(2) A ked vez mé nye zett – az elõ re ha la dá si je len tés ben –
tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ szer ve ze tet a köz be szer zé si
el já rás meg in dí tá sá ról, az eset le ges jog or vos la ti el já rás ról
és an nak ered mé nyé rõl. A ked vez mé nye zett meg kül di a
köz re mû kö dõ szer ve zet nek az aján la ti, rész vé te li, il let ve
aján lat té te li fel hí vást, az aján la tok el bí rá lá sá nak be fe je zé -
se kor ké szí tett össze ge zést, jog or vos la ti el já rás ese tén az
el já rás meg in dí tá sá ról  szóló ér te sí tést, és a KDB ha tá ro za -
tát, va la mint a Kbt. ál tal elõ írt ese tek ben hi va ta los köz be -
szer zé si ta nács adó igény be vé te lé nek iga zo lá sát.

(3) Jog or vos la ti el já rás in du lá sa ese tén, amennyi ben az
el já rást nem a köz re mû kö dõ szer ve zet vagy az irá nyí tó
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 hatóság kez de mé nyez te – a ked vez mé nye zett ha la dék ta la -
nul meg kül di a köz re mû kö dõ szer ve zet nek és az Eu ró pai
Uni ós Köz be szer zé si Ko or di ná ci ós és Sza bá lyos sá gi Egy -
ség nek (a továb biak ban: EKKE) az el já rás meg in dí tá sá ról
 szóló ér te sí tést. Amennyi ben a KDB ha tá ro za tá ban jog sér -
tés meg tör tén tét ál la pít ja meg, a köz re mû kö dõ szer ve zet
sza bály ta lan sá gi el já rást in dít. A KDB ha tá ro za tá nak kéz -
hez vé te lé ig, il let ve sza bály ta lan sá gi el já rás ese tén a sza -
bály ta lan sá gi el já rás le zá rá sá ig a ked vez mé nye zett fel füg -
gesz ti a fo lya mat ban lévõ köz be szer zé si el já rá sát, il let ve
el ha laszt ja a szer zõ dés kö tést.

21.  §

(1) A kö zös sé gi ér ték ha tá rok fe let ti be szer zé sek ese té -
ben a köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá nak szán dé ká ról
a ked vez mé nye zett az el já rás ter ve zett meg in dí tá sa elõtt
leg alább 15 nap pal tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ szer ve ze -
tet, és az EK KE-t.

(2) A ked vez mé nye zett az aján la ti, rész vé te li, il let ve
aján lat té te li fel hí vás össze ál lí tá sa kor és az el já rás le foly ta -
tá sa so rán biz to sít ja a ki zá ró okok és leg alább a pénz -
ügyi-gaz da sá gi al kal mas ság kö ré ben a tel jes körû hi ány -
pót lás le he tõ sé gét.

(3) Amennyi ben az EKKE az el já rás le foly ta tá sa so rán
do ku men tu mo kat kér be vagy meg fi gye lõt de le gál, írá sos
szak ér tõi je len tést ké szít a ked vez mé nye zett és a köz re mû -
kö dõ szer ve zet ré szé re.

(4) Amennyi ben az EKKE je len té sé ben jog sza bály sér -
tést vagy an nak gya nú ját jel zi, a ked vez mé nye zett 8 na pon
be lül írá sos vá laszt ké szít az EKKE és a köz re mû kö dõ
szer ve zet ré szé re.

22.  §

(1) Az 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg -
va ló su ló pro jek tek ke re té ben le foly ta tott be szer zé sek,
 illetve ilye nek elõ ké szí té sé re vo nat ko zó be szer zé sek ese -
tén – a 20.  §-ban fog lal tak mel lett – a kö vet ke zõ el já rás
 alkalmazandó:

(2) A ked vez mé nye zett köz be szer zé si el já rás meg in dí -
tá sa elõtt leg alább 30 nap pal a be szer zés 12 hó nap nál nem
ré geb bi költ ség kal ku lá ci ó ját a köz re mû kö dõ szer ve zet
 részére meg kül di.

(3) A ked vez mé nye zett a köz be szer zé si el já rás meg in -
dí tá sa elõtt leg alább 30 nap pal az elõ ze tes össze sí tett tá jé -
koz ta tót, aján la ti, rész vé te li, il let ve aján lat té te li fel hí vást,
do ku men tá ci ót (két sza kasz ból álló el já rás ese tén mind két
do ku men tá ci ót) jó vá ha gyás cél já ból a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ré szé re meg kül di. A köz re mû kö dõ szer ve zet a do ku -
men tu mo kat az EKKE ré szé re ha la dék ta la nul to váb bít ja.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet el vég zi a do ku men tu mok
szak mai szem pon tú mi nõ ség-el len õr zé sét, az er rõl ké szí -
tett je len tést azt az EKKE ré szé re meg kül di. Az EKKE
 elvégzi a do ku men tum köz be szer zé si szem pon tú mi nõ -
ség-el len õr zé sét, az er rõl ké szí tett je len tést a közremû -
ködõ szer ve zet ré szé re meg kül di. A köz re mû kö dõ szer ve -
zet az össze sí tõ je len tést a ked vez mé nye zett ré szé re meg -
kül di.

(5) A köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság sza va za ti jog gal
nem ren del ke zõ el nö két és tit ká rát a köz re mû kö dõ szer ve -
zet, il let ve amennyi ben a ked vez mé nye zett köz pon ti költ -
ség ve té si szerv, a ked vez mé nye zett je lö li. Sza va zó ta got
je löl a ked vez mé nye zett, a köz re mû kö dõ szer ve zet és az
NFÜ. A ked vez mé nye zett, a köz re mû kö dõ szer ve zet és az
NFÜ ál tal je löl he tõ sza va zó ta gok szá mát az NFÜ ha tá roz -
za meg, oly mó don, hogy a sza va zó ta gok szá ma leg fel jebb 
7 fõ, és egyik szer ve zet sem je lö li a sza va zó ta gok több
mint fe lét. Meg fi gye lõt je löl az EKKE. Szak ér tõt je löl het
a ked vez mé nye zett, a köz re mû kö dõ szer ve zet és az NFÜ.

(6) Amennyi ben az EKKE meg fi gye lõ je bár mi lyen, az
adott köz be szer zé si el já rás sal kap cso la tos jog sza bály sér -
tés fenn ál lá sá nak le he tõ sé gét ész le li, ezt jel zi a ked vez mé -
nye zett nek, a köz re mû kö dõ szer ve zet nek és a köz be szer -
zé si bí rá ló bi zott ság el nö ké nek. Az EKKE meg fi gye lõ je az 
ered mény hir de tést meg elõ zõ en írá sos köz be szer zé si sza -
bá lyos sá gi szak ér tõi je len tést ké szít a ked vez mé nye zett, a
köz re mû kö dõ szer ve zet, és a köz be szer zé si bí rá ló bi zott -
ság el nö ke ré szé re.

(7) Amennyi ben a ked vez mé nye zett – mint ajánlat -
kérõ – nem ért egyet a köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság
javas latával, er rõl rész le tes in dok lást ké szít, ezt a köz re -
mû kö dõ szer ve zet és az EKKE ré szé re meg kül di, és ve lük
az ered mény hir de tést meg elõ zõ en egyez tet.

(8) A köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je egyet ér té se ese -
tén a szer zõ dést el len jegy zi.

A megvalósítás nyomon követése

23.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö -
té sé tõl kezd ve hat ha von ta leg alább egy al ka lom mal elõ re -
ha la dá si je len tést nyújt be a köz re mû kö dõ szer ve zet hez.
Az elõ re ha la dá si je len tést az NFÜ ál tal meg ha tá ro zott for -
má tum ban, elekt ro ni ku san kell be nyúj ta ni. Amennyi ben
az elõ re ha la dá si je len tés elekt ro ni kus alá írás sal nem hi te -
le sít he tõ, a pro jekt adat la pot a pro jekt gazd a pa pír ala pon
is be nyújt ja. A két fé le mó don be nyúj tott pro jekt adat lap -
ban mu tat ko zó el té rés ese tén a pa pír ala pú és alá írt pro jekt
adat lap te kin ten dõ hi te les nek az zal, hogy a pa pír ala pú és
az elekt ro ni kus for má jú pro jekt adat lap egye zõ sé gé rõl a
pro jekt gazd a kö te les gon dos kod ni.
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(2) Amennyi ben a tá mo ga tás nem éri el a 10 mil lió
 forintot, vagy a pro jekt meg va ló sí tá sá nak idõ tar ta ma nem
éri el az 1 évet, a ked vez mé nye zett egyet len elõ re ha la dá si
je len tést (záró je len tést) nyújt be a köz re mû kö dõ szer ve -
zet hez.

(3) Az elõ re ha la dá si je len tés a kö vet ke zõ in for má ci ó kat 
tar tal maz za:

a) a cé lok hoz mért elõ re ha la dás, be le ért ve a szám sze -
rû sí tett cé lok mu ta tó it;

b) a cé lok tól való je len tõs el té ré sek, meg fe le lõ in dok -
lás sal (pl. a pro jekt kör nye ze té ben be kö vet ke zett vál to zá -
sok is mer te té se) és a cé lok ak tu a li zá lá sá val;

c) a köz be szer zés sel kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je -
sí té se, kü lö nös te kin tet tel az aján la ti, rész vé te li, il let ve
aján lat té te li fel hí vás köz zé té te lé nek he lyé re, az eset le ges
jog or vos la ti el já rás té nyé re és ered mé nyé re;

d) a tá jé koz ta tás sal és nyil vá nos ság gal kap cso la tos
 kötelezettségek tel je sí té se, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog -
lalt ren del ke zé sek sze rint;

e) a kör nye ze ti fenn tart ha tó ság és az esély egyen lõ ség
ér vé nye sí té se a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt ren del ke -
zé sek sze rint;

f) tény le ge sen föl me rült költ sé gek;

g) hely szí ni szem lék, el len õr zé sek meg ál la pí tá sai alap -
ján a ked vez mé nye zett ál tal ké szí tett in téz ke dé si ter vek és
meg tett in téz ke dé sek.

(4) A je len tés hez az aláb bi do ku men tu mo kat kell csa tol ni:

a) az elõ re ha la dást iga zo ló do ku men tu mok;

b) a (szük ség ese tén) le foly ta tott köz be szer zé si el já rás
aján la ti, rész vé te li, il let ve aján lat té te li fel hí vá sa, az aján la -
tok el bí rá lá sá nak be fe je zé se kor ké szí tett össze ge zés, jog -
or vos lat ese tén a KDB ha tá ro za ta, va la mint a Kbt. ál tal
elõ írt ese tek ben hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó igény -
be vé te lé nek iga zo lá sa;

c) a tá jé koz ta tás sal és nyil vá nos ság gal kap cso la tos
 kötelezettségek tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu mok.

(5) Amennyi ben a ked vez mé nye zett az elõ írt for má ban
és tar ta lom mal ké szí tett elõ re ha la dá si je len tést ha tár idõ re
nem nyújt ja be, az elõ re ha la dá si je len tés alap ján az el vég -
zett te vé keny sé gek nem áll nak össz hang ban a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben fog lal tak kal, a köz be szer zés sel, vagy a tá jé -
koz ta tás sal és nyil vá nos ság gal kap cso la tos kö te le zett sé -
gek tel je sí té se nem tör tént meg a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
fog lalt ren del ke zé sek sze rint, il let ve a cé lok hoz mért elõ -
re ha la dás nem ki elé gí tõ, a köz re mû kö dõ szer ve zet

a) tá jé koz tat ja a ked vez mé nye zet tet ar ról, hogy a tá mo -
ga tás ki fi ze té sé hez mi lyen kor rek ci ó kat kell ten nie, vagy

b) kez de mé nye zi a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát,
vagy

c) kez de mé nye zi a tá mo ga tás fel füg gesz té sét, a már
 kifizetett tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek el ren de lé sét, vagy a
tá mo ga tá si szer zõ dés meg szün te té sét.

A projekt fenntartása, dokumentumainak
nyilvántartása és megõrzése

24.  §

(1) A ked vez mé nye zett a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak
zá rá sá tól szá mí tott 5 évig, kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese -
té ben 3 évig a tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek ter he mel lett
biz to sít ja, hogy

a) a tá mo ga tás sal vá sá rolt, épí tett vagy fel újí tott in gat -
lan ren del te té sé ben és az in gat lan nal kap cso la tos tu laj don -
jog vi szony ban vál to zás nem tör té nik, hasz ná la tá ból bár -
mely szer ve zet nek jog ta lan elõ nye nem szár ma zik,

b) a tá mo ga tott ter me lõ te vé keny ség nem szû nik meg,
jel le ge nem vál to zik meg.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett (1) be kez dés ben
fog lalt kö te le zett sé ge nem tel je sül, ha la dék ta la nul ér te sí ti
a köz re mû kö dõ szer ve ze tet.

(3) A ked vez mé nye zett, va la mint a tá mo ga tá sok le bo -
nyo lí tá sá ban részt vevõ szer ve ze tek a pro jekt tel kap cso la -
tos min den do ku men tu mot el kü lö ní tet ten nyil ván tar ta nak,
és leg alább 2020. de cem ber 31-ig meg õriz nek.

(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet a be ru há zás meg va ló sí tá -
sá nak zá rá sá tól szá mí tott 5 évig elõ ír hat ja a ked vez mé nye -
zett szá má ra éves fenn tar tá si je len té sek be nyúj tá sát.

(5) A köz re mû kö dõ szer ve zet a hely szí nen vizs gál ja a
be ru há zás fenn tar tá sát, il let ve a do ku men tu mok nyil ván -
tar tá sát és meg õr zé sét, koc ká zat elem zés alap ján, min ta vé -
tel lel ki vá laszt va a vizs gá lan dó pro jek te ket.

A közmû beruházások támogatására vonatkozó
speciális szabályok

25.  §

(1) Köz mû be ru há zá sok tá mo ga tá sá nak fel té te le, hogy
a tá mo ga tás sal meg va ló su ló lé te sít mé nyek, esz kö zök mû -
köd te té sét olyan gaz dál ko dó szer ve zet vé gez ze, ame lyet
a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je a vo nat ko zó EK irány el -
vek nek meg fe le lõ el já rás le foly ta tá sá val vá laszt ki. A tá -
mo ga tás sal meg va ló su ló hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek,
esz kö zök, il let ve ví zi köz mû va gyon mû köd te té sé re a
(2)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott spe ci á lis sza bá lyok
vo nat koz nak.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy – az (5) be kez dés ki vé te -
lé vel – a tá mo ga tás sal meg va ló su ló hul la dék ke ze lõ lé te sít -
mé nyek, esz kö zök mû köd te té sé vel (a továb biak ban:
 mûködtetés) tör té nõ, a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló
2000. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.) sze rin ti
hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tást olyan gaz dál ko dó szer -
ve zet vé gez ze, ame lyet a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je
köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá val vá laszt ki, vagy
amellyel a köz szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé re a Kbt.
2/A.  §-a alap ján ke rül sor.
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(3) A tá mo ga tás fel té te le, hogy – a (4) és az (5) be kez dés 
ki vé te lé vel – a he lyi ön kor mány za ti ál lam ház tar tá si
 alrendszert érin tõ, tá mo ga tás sal meg va ló su ló ví zi köz mû
va gyon kon cesszió kö te les te vé keny ség nek mi nõ sü lõ
 mûködtetésére irá nyu ló te vé keny ség gya kor lá sá nak idõ le -
ges jo gát a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény
(a továb biak ban: Kon cesszi ós tör vény) és a vízgazdál -
kodásról  szóló 1995. évi LVII. tör vény (a továb biak ban:
Vgtv.) alap ján ki írt, kon cesszi ós pá lyá za ti – épí té si kon -
cesszió ese té ben, a Kbt. alap ján köz be szer zé si – el já rás
 lefolytatásával, kon cesszi ós szer zõ dés ben en ged jék át.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a ví zi köz mû 
va gyon mû köd te té sé vel – ide nem ért ve az épí té si kon -
cesszi ót – a Kon cesszi ós tör vény és a Vgtv. ke re tei kö zött,
költ ség ve té si, ön kor mány za ti in téz mény, va la mint a ked -
vez mé nye zett, vagy a ked vez mé nye zett és más ön kor -
mány za tok ál tal, vagy ezen ön kor mány za tok és az ál lam
ál tal kö zö sen ala pí tott gaz dál ko dó szer ve zet kon cesszi ós
pá lyá zat le foly ta tá sa nél kül is meg bíz ha tó mind ad dig,
amíg a gaz dál ko dó szer ve zet ben ki zá ró lag az ál lam vagy
ön kor mány zat ren del ke zik tu laj do ni ré sze se dés sel.

(5) Ha a tá mo ga tott pro jekt rész ben vagy egész ben a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban már üze -
me lõ hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek, esz kö zök, ví zi köz mû -
vek (a továb biak ban együtt: köz szol gál ta tá si célú esz köz -
rend szer) ér ték nö ve lõ fel újí tá sát, re konst ruk ci ó ját és bõ ví -
té sét, va la mint a meg lé võ esz köz rend szer rel nyúj tott köz -
szol gál ta tás mi nõ sé gé nek ja ví tá sát (a továb biak ban
együtt: kor sze rû sí tés) cé loz za meg, vagy ha a tá mo ga tás -
ból meg va ló su ló, mû sza ki lag ön ál ló an mû köd tet he tõ köz -
szol gál ta tá si célú esz köz rend szer ki zá ró la gos mû köd te té -
sé re a ked vez mé nye zett és a köz szol gál ta tó kö zött je len
ren de let hatályba lépéséig lét re jött köz szol gál ta tá si, üze -
mel te té si szer zõ dés ki ter jed, az adott köz szol gál ta tá si célú
esz köz rend szer mû köd te té sé vel – a je len ren de let
hatályba lépésekor ha tály ban lévõ köz szol gál ta tá si, üze -
mel te tõi szer zõ dés le jár tá ig, de leg fel jebb a be ru há zá sok
ak ti vá lá sá tól szá mí tott 15 évre –, a (2)–(3) be kez dés ben
elõ ír tak nak meg nem fe le lõ köz szol gál ta tó is meg bíz ha tó,
fel té ve, hogy a köz szol gál ta tá si, üze mel te té si szer zõ dés az
aláb bi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel:

a) az esz kö zök mû köd te té sé vel ál ta la meg bí zott, vagy
meg bíz ni kí vánt köz szol gál ta tó ki vá lasz tá sa, to váb bá a
vele kö tött, a nyi lat ko zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban
 hatályban lévõ, köz szol gál ta tá si, üze mel te té si szer zõ dés
tar tal ma, a ki vá lasz tás, il let ve a be nyúj tott szer zõ dés lét re -
jöt té nek és leg utol só mó do sí tá sá nak idõ pont já ban ha tá -
lyos jog sza bá lyok kal össz hang ban áll,

b) az így lét re jött köz szol gál ta tá si, üze mel te té si szer zõ -
dés tar tal maz za a ked vez mé nye zett sa ját vagy ál la mi,
 illetve EU for rá sok ból meg va ló sí ta ni ter ve zett be ru há zá -
sa i nak mû köd te té sé vel össze füg gõ szer zõ dé ses fel té te le -
ket is (ide ért ve a mû köd tet ni kí vánt és a ked vez mé nye zett
tu laj do ná ba ke rü lõ esz kö zök hasz ná la tá ért a köz szol gál ta -
tót ter he lõ va gyon bér le ti, esz köz hasz ná la ti díj ra vonat -
kozó, a köz szol gál ta tá si célú esz köz rend szer fenn tart ha tó
fej lõ dé sét biz to sí tó ren del ke zé se ket), és

c) hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tás ese tén, a tá mo ga tá -
si ké re lem be nyúj tá sa kor meg lé võ, vagy azt köve tõen ala -
pí tott, a ked vez mé nye zett, vagy a ked vez mé nye zett és más 
ön kor mány za tok ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ köz szol -
gál ta tó gaz dál ko dó szer ve zet ben, a hul la dék ke ze lé si köz -
szol gál ta tó ki vá lasz tá sá ról és a hul la dék ke ze lé si köz szol -
gál ta tá si szer zõ dés rõl  szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm.
ren de let hatályba lépését köve tõen ter mé sze tes sze mély,
ál lam ház tar tá son kí vü li jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet tu laj do no si ré sze se dést
nem szer zett.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal tak el len õr zé se ér de ké ben
a ked vez mé nye zett a köz szol gál ta tó ki vá lasz tá sá val kap -
cso la tos do ku men tu mo kat és az arra vo nat ko zó nyi lat ko -
za tot, hogy az ab ban fog lalt ada tok tel je sek és a va ló ság -
nak meg fe lel nek, a köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re meg -
kül di.

(7) Az (5) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a ked vez mé nye -
zett a köz szol gál ta tást vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet ben
eset le ge sen fenn ál ló tu laj do no si ré sze se dé sét a tá mo ga tás -
sal meg va ló su ló köz szol gál ta tá si célú esz köz rend szer
üzem be he lye zé sé tõl szá mí tott 10 évig nem ide ge nít he ti el.

26.  §

(1) Ha a ked vez mé nye zett dön té se alap ján a tá mo ga tás -
sal meg va ló su ló (ide ért ve a kor sze rû sí tést is) köz szol gál -
ta tá si célú esz köz rend szer mû köd te té sé re irá nyu ló ön kor -
mány za ti köz fel adat át adá sá ra a hoz zá kap cso ló dó
 vagyonkezelõi jog egy ide jû át en ge dé sé vel (a továb biak -
ban együtt: va gyon ke ze lés) ke rül sor, a tá mo ga tás fel té te -
le, hogy a va gyon ke ze lõ ki vá lasz tá sá ra

a) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény (a továb biak ban Ötv.) 80/A.  §-ának (4) be kez dé se
sze rint, nyílt pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá val,

b) más he lyi ön kor mány zat vagy he lyi ön kor mány za -
tok tár su lá sa (ide ért ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lást is)
 kijelölésével, vagy

c) a ked vez mé nye zett ön kor mány zat (ön kor mány za -
tok) ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló gaz da sá gi tár sa ság,
köz hasz nú tár sa ság ki je lö lé sé vel, a ki zá ró la gos ön kor -
mány za ti tu laj don fenn ál lá sá ig

ke rül jön sor.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti va gyon ke ze lõi jog át en ge -
dé sé re egye bek ben, az Ötv. 80/A–80/B.  §-a, az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 105/A–105/D.  §-a és az Áht. 108.  §-a az irány -
adók.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet jo go sult a kon cesszi ós és
va gyon ke ze lé si pá lyá za to kat ér té ke lõ tes tü let be, va la mint
az üze mel te tõ ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló köz be szer zé si el já -
rás bí rá ló bi zott sá gá ba meg fi gye lõt de le gál ni.
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(4) A tá mo ga tás sal meg va ló su ló köz szol gál ta tá si célú
esz köz rend szer mû köd te té sé re, va gyon ke ze lé sé re irá -
nyuló köz szol gál ta tá si, üze mel te té si, va gyon ke ze lé si szer -
zõ dé sek, ille tõ leg – a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok -
nak meg fe le lõ – mó do sí tá suk ér vé nyes sé gé hez a tá mo ga -
tás sal meg va ló su ló esz köz rend szer üzem be he lye zé sé tõl
szá mí tott 10 évig a köz re mû kö dõ szer ve zet hoz zá já ru lá sa
szük sé ges.

A közvetett támogatásra és pénzügyi eszközre vonatkozó
speciális szabályok

27.  §

(1) Tá mo ga tá si alap vagy pénz ügyi esz köz ese té ben a
cím zet tek ki vá lasz tá sa és az alap, il let ve esz köz fel hasz ná -
lá sa so rán al kal ma zan dó el já rást, va la mint a pro jekt gazd a
és a cím zet tek kö zött kö ten dõ szer zõ dés fõ pont ja it az
NFÜ a mi nisz ter rel egyet ér tés ben a fel hí vás ban, vagy
 ennek hi á nyá ban a pro jekt gazd a a pro jekt ja vas lat ban
 határozza meg.

(2) A pro jekt gazd a tá jé koz tat ja a köz re mû kö dõ szer ve -
ze tet a tá mo ga tás, il let ve hi tel, tõke vagy ga ran cia igény lé -
sé nek fel té te le i rõl. A köz re mû kö dõ szer ve zet a tá jé koz ta -
tást köz zé té tel cél já ból to váb bít ja az NFÜ-nek és a kor -
mány za ti in ter ne tes por tál fenn tar tó já nak.

(3) Az NFÜ és a köz re mû kö dõ szer ve zet jo go sult a pro -
jekt gaz dá nál és a cím zet tek nél is hely szí ni szem lét tar ta ni
a tá mo ga tás sza bály sze rû fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se
cél já ból.

(4) A pro jekt gazd a a meg va ló sí tás so rán az elõ re ha la -
dá si je len tés hez ada tot szol gál tat a cím zet tek rõl a köz re -
mû kö dõ szer ve zet ré szé re. Az adat szol gál ta tás tar tal mát a
tá mo ga tá si szer zõ dés ha tá roz za meg.

(5) Az NFÜ kez de mé nye zé se ese tén a meg va ló sí tás
rend sze res nyo mon kö ve té sé re pro jekt irá nyí tó bi zott ság

ke rül fel ál lí tás ra. A pro jekt irá nyí tó bi zott ság ba ta got de le -
gál a pro jekt gazd a, az NFÜ, a köz re mû kö dõ szer ve zet és
a mi nisz ter.

Átmeneti és záró rendelkezések

28.  §

(1) E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésekor még fo lya mat ban lévõ, 
a 2004–2006 prog ra mo zá si idõ szak tá mo ga tá sa i val kap -
cso la tos ügyek ben a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós
Alap fel hasz ná lá sá nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM
együt tes ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1080/2006/EK
ren de le te (2006. jú li us 5.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fejlesz -
tési Alap ról és az 1783/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1081/2006/EK
ren de le te (2006. jú li us 5.) az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ról és
az 1784/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

d) a Ta nács 1084/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
a Ko hé zi ós Alap lét re ho zá sá ról és az 1164/94/EK ren de let
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt pénz ügy mi nisz ter

ve ze tõ mi nisz ter

14238 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/165. szám



Melléklet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelethez

PROJEKT ADATLAP
(egységes adatmezõk)

1. Tá mo ga tá si konst ruk ció meg je lö lé se

2. A pro jekt, illetve a pro jekt gazd a összeg zõ ada tai

2.1. A pro jekt gazd a tel jes neve:

2.2. A pro jekt gazd a azo no sí tá sá ra hasz nált be tû szó vagy 
rö vi dí tés:

2.3. A pro jekt címe:

2.4. A pro jekt meg va ló su lá sá nak hely szí ne

Me gye:

Te le pü lés:

Utca, ház szám:

Hely raj zi szám:

2.5. A pro jekt meg va ló sí tás kez de té nek idõ pont ja: ____ év __ hó

2.6. A pro jekt meg va ló sí tás be fe je zé sé nek idõ pont ja: ____ év __ hó

2.7. El szá mol ha tó költ sé gek össze sen (Ft):

2.8. Igé nyelt tá mo ga tás (Ft):

2.9. Kér jük, ad jon rö vid, köz zét ehe tõ össze fog la lást a pro jekt rõl

3. A pro jekt gazd a ada tai

3.1. Jogi for ma:

3.2. Adó szám, il let ve adó azo no sí tó jel: ___________

3.3. Bank szám la szám: ________-________-________

3.4. Sta tisz ti kai szám: _________________

3.5. Cég jegy zék szám vagy egyen ér té kû hi va ta los nyil -
ván tar tá si szám:

_________________

3.6. Ala pí tás éve: ____

3.7. Mi nõ sí té si kód:

3.8. Szak ága za ti kód (TEÁOR):

3.9. Sa ját tõke (Ft):

3.10. Tel jes mun ka idõs lét szám (fõ):

3.11. Szék hely

Irá nyí tó szám: ____

Te le pü lés:

Utca, ház szám:

Hon lap:

3.12. Pos ta cím (ha nem azo nos a szék hellyel)

Irá nyí tó szám: ____

Te le pü lés:

Utca, ház szám:
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Pos ta fi ók irá nyí tó szám: ____

Pos ta fi ók:

3.13. Pro jekt gazd a hi va ta los kép vi se lõ je 
(ve ze tõ je, alá író ja)

Név:

Be osz tás:

Te le fon 1:

Te le fon 2:

Fax:

E-ma il:

3.14. Kap cso lat tar tó, pro jekt me ne dzser (ha nem azo nos
a hi va ta los kép vi se lõ vel)

Név:

Be osz tás:

Te le fon 1:

Te le fon 2:

Fax:

E-ma il:

4. A pro jekt költ ség ve té se:

4.1. El szá mol ha tó költ sé gek (Ft)

Év
Költ ség

... ... ... ... ... Összes

2007

2008

2009

...

...

Össze sen:

4.2. For rá sok (Ft,, illetve %)

For rás Ft %

I. sa ját for rás

I/1. a tá mo ga tást igény lõ hoz zá já ru lá sa

I/2. part ne rek hoz zá já ru lá sa

I/3. bank hi tel

II. egyéb tá mo ga tás: ...

III. a tá mo ga tá si konst ruk ció ke re té ben igé nyelt tá mo ga tás

Össze sen 100%

Meg jegy zés: Az összes költ ség nek és az összes for rás nak meg kell egyez nie!
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5. A pro jekt meg va ló sí tá sá nak szám sze rû sít he tõ cél jai:

Kér jük, mu tas sa be, hogy mi ként fog nak ala kul ni a pro jekt ered mé nye it szám sze rû sí tõ mu ta tók ér té kei a pro jekt meg -
va ló sí tá sa so rán.

Mu ta tó Ki in du ló ér ték 2007 2008 2009 ... ...
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

17/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM
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 Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért fe -
le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 33.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont jában 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram, va la mint az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
pénz ügyi vég re haj tá sá ról  szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM
együt tes ren de let (a továb biak ban: FMM–PM R.) 2.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív 

Prog ra mon (a továb biak ban: Ope ra tív Prog ram) az Eu ró -
pai Bi zott ság és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kép -
vi se lõi ál tal alá írt prog ram do ku men tu mot;

b) a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
 intézkedésein:

az Ope ra tív Prog ram ke re té ben a
ba) 1.1. a mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze lé se,
bb) 1.2. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té se,
bc) 1.3. a nõk mun ka erõ-pi a ci rész vé te lé nek támoga -

tása, a csa lád és a mun ka össze han go lá sá nak se gí té se,

bd) 2.2. a tár sa dal mi be il lesz ke dés elõ se gí té se a szo ci á -
lis te rü le ten dol go zó szak em be rek kép zé sé vel,

be) 2.3. a hát rá nyos hely ze tû em be rek fog lal koz tat ha tó -
sá gá nak ja ví tá sa, kü lö nös te kin tet tel a roma né pes ség re,

bf) 3.4. a mun ka hely te rem tés hez és a vál lal ko zói kész -
sé gek fej lesz té sét elõ se gí tõ kép zé sek,

bg) 3.5. a fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se,
bh) 4.2. a tár sa dal mi be fo ga dást tá mo ga tó szol gál ta tá -

sok inf ra struk tu rá lis fej lesz té se,
bi) 4.3. az egész ség ügy inf ra struk tú rá já nak fej lesz té se a 

hát rá nyos hely ze tû ré gi ók ban,
bj) 4.4. az egész ség ügyi in for má ció-tech no ló gi ai fej -

lesz té se a hát rá nyos hely ze tû ré gi ók ban,
bk) 5.1–5.2. tech ni kai se gít ség nyúj tás

el ne ve zé sû in téz ke dé se ket,
c) EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés in téz ke dé se in:
ca) 1. a mun ka erõ pi ac szem pont já ból hát rá nyos hely ze -

tû em be rek mun ka erõ pi ac ra való be lé pé sé nek és vissza il -
lesz ke dé sé nek se gí té se,

cb) 2. az egész éle ten át tar tó ta nu lás és az olyan „be fo -
ga dó” mun ka he lyi gya kor la tok tá mo ga tá sa, ame lyek a
mun ka erõ-pi a ci diszk ri mi ná ció és egyen lõt len sé gek szem -
pont já ból érin tett em be rek ál lás hoz ju tá sát és mun ká ban
ma ra dá sát se gí tik,

cc) 3. a ne mek kö zöt ti mun ke rõ-pi a ci kü lönb sé gek és
a fog lal ko zá si szeg re gá ció csök ken té se,

cd) 4. a me ne dék ké rõk tár sa dal mi és mun ka erõ-pi a ci
 integrációja,

ce) 5–6. tech ni kai se gít ség nyúj tás
el ne ve zé sû in téz ke dé se ket kell ér te ni.”

2.  §

Az FMM–PM R. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Kincs tár – az irá nyí tó ha tó ság tól, il let ve az ál ta la
ki je lölt köz re mû kö dõ szer ve zet tõl át vett tá mo ga tá si szer -
zõ dés sel, va la mint a hoz zá tar to zó költ ség ve tés sel, il let ve a 
meg va ló sí tás ra lét re jött vál lal ko zá si szer zõ dés sel egy be -
vet ve – meg vizs gál ja a be nyúj tott el szá mo lá so kat, a tá mo -
ga tás alap já ul szol gá ló szám lá kat, egyéb szám vi te li
 bizonylatokat, va la mint elõ leg ese tén az elõ leg fo lyó sí tás -
hoz szük sé ges do ku men tu mo kat. En nek ke re té ben a
14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együt -
tes ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint:



a) el len õr zi és meg ál la pít ja, hogy az el szá mo lás ra be -
nyúj tott ki adá sok, költ sé gek meg fe lel nek-e a szer zõ dé ses
fel té te lek nek, az adott idõ pont ban ha tá lyos ma gyar jog -
sza bá lyok nak és az Eu ró pai Kö zös ség jog sza bá lya i ban
fog lal tak nak,

b) el len õr zi, hogy a szám la és egyéb szám vi te li bi zony -
la tok a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jog cím re
vo nat koz nak-e, és össze gü ket te kint ve is meg fe lel nek-e az 
elõ irány zott költ sé gek nek,

c) el len õr zi a ked vez mé nye zett ne vé nek és bank szám -
la szá má nak tá mo ga tá si szer zõ dés sel való össz hang ját,
 valamint a szál lí tó ré szé re tör té nõ köz vet len ki fi ze té si
igény ese tén el len õr zi a szám la alap ján az el szá mo lás ban
meg je lölt és a szál lí tói szám lán sze rep lõ bank szám la szám
egye zõ sé gét,

d) el len õr zi, hogy a szám lát, il let ve egyéb szám vi te li
bi zony la tot a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott pro -
jekt meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó ki vi te le zé si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott ki vi te le zõ, szál lí tó ál lí tot ta-e ki,

e) el len õr zi, hogy az el szá mo lás ra be nyúj tott ki adá sok,
költ sé gek tel je sí té se a pá lyá za ti ki írás, il let ve a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben elõ írt ha tár idõn be lül tör tént-e (e ha tár idõn
túli tel je sí tés re vo nat ko zó szám la és egyéb szám vi te li
 bizonylatok nem ké pez he tik a tá mo ga tás igény be vé te lé -
nek alap ját),

f) a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el len õr -
zé se so rán vizs gál ja, hogy az el szá mo lás ra be nyúj tott
szám lát, il let ve az egyéb szám vi te li bi zony la to kat a ked -
vez mé nye zett ál tal le foly ta tott köz be szer zé si el já rás nyer -
tes szál lí tó ja ál lí tot ta-e ki,

g) el len õr zi a sa ját erõ fel hasz ná lá sát,
h) el len õr zi, hogy a ki adá sok a jo go sult sá gi fel té te lek -

nek meg fele lõen me rül tek-e fel,
i) el len õr zi, hogy nem áll-e fenn a köz tar to zás és tá mo -

ga tás hal mo zó dás,
j) a tá mo ga tá si ke ret bõl fel hasz nált for rá sok is me re té -

ben meg ál la pít ja az utal ha tó tá mo ga tá si össze get, és biz to -
sít ja az elekt ro ni kus át uta lás fel té te le it.”

3.  §

Az FMM–PM R 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ké zi köny ve ket és azok mó do sí tá sa it az irá nyí tó
ha tó ság ve ze tõ jé nek elõ ter jesz tése alap ján – a Hu mán erõ -
for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram Ké zi könyv és mó do sí -
tá sa te kin te té ben – az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû -
köd ve – a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke adja ki és 
von ja vissza.”

4.  §

(1) Az FMM–PM R. 9 §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Ope ra tív Prog ram és az EQUAL Prog ram in téz ke -
dé se i nek te kin te té ben a tel jes pénz ügyi mo ni tor ing te vé -
keny sé get a Kincs tár lát ja el, amely nek ke re té ben]

„e) el ké szí ti a hely szí ni lá to ga tá sok jegy zõ köny vé nek
pénz ügyi ré szét, azt meg kül di az Ope ra tív Prog ram nak
a ren de let 2.  § (1) bekezdés b) pont já ban meg ha tá ro zott,
Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból társ fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ
intéz kedései ese tén a Fog lal koz ta tá si Hi va tal nak, az Eu ró -
pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból tár fi nan szí ro zás ban ré -
sze sü lõ in téz ke dé sei ese tén a ki je lölt szak mai köz re mû kö -
dõ szer ve zet nek, az EQUAL Prog ram ese tén az Or szá gos
Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány EQUAL Prog ram Nem ze ti
Prog ram iro dá nak,”

(2) Az FMM–PM R. 9 §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Ope ra tív Prog ram és az EQUAL Prog ram intéz -
kedéseinek te kin te té ben a tel jes pénz ügyi mo ni tor ing te vé -
keny sé get a Kincs tár lát ja el, amely nek ke re té ben]

„h) kap cso la tot tart a mo ni tor ing fo lya mat so rán az Ope -
ra tív Prog ram nak a 2.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott, Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból társ fi nan szí ro zás ban
ré sze sü lõ in téz ke dé sei ese tén a mo ni tor ing fo lya ma tot
 koordináló Fog lal koz ta tá si Hi va tal lal és a szak mai mo ni -
tor in got vég zõ köz re mû kö dõ szer ve zet tel, az Eu ró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ból tár fi nan szí ro zás ban ré sze -
sü lõ in téz ke dé sei ese tén a ki je lölt szak mai köz re mû kö dõ
szer ve zet tel, az EQUAL Prog ram ese tén az Or szá gos
 Foglalkoztatási Köz ala pít vány EQUAL Prog ram Nem ze ti
Prog ram iro dá val.”

5.  §

(1) Az FMM–PM R. 10 §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség uni ós el len õr zé si 
fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy sé ge a bel sõ el len õr zé si ké zi -
köny vé ben, a ha zai jog sza bá lyok ban, az Eu ró pai Kö zös -
ség jog sza bá lya i ban és a ké zi könyv ben fog lal tak sze rint
el len õriz he ti a Kincs tár pénz ügyi köz re mû kö dõ szer ve ze ti
te vé keny sé gé hez kap cso ló dó el len õr zé si rend szert, a
Kincs tár tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos te vé -
keny sé gét, to váb bá a vég sõ ked vez mé nye zett nél a tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sát.”

(2) Az FMM–PM R. 10 §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kincs tár az el len õr zés te kin te té ben]
„c) meg kül di az irá nyí tó ha tó ság ré szé re az Ala pok és

a szer ve zet bel sõ el len õr zé se kö ré ben ke let ke zett vég le ges
je len té se ket, va la mint más szer vek (Eu ró pai Bi zott ság ille -
té kes szer vei, Ki fi ze tõ Ha tó ság, Kor mány za ti El len õr zé si
Hi va tal, Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség bel sõ el len õr zé -
sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge, a Pénz ügy mi nisz té ri um
bel sõ el len õr zé sért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge, Ál la mi
Szám ve võ szék) ál tal vég re haj tott el len õr zé sek rõl  szóló
 jelentéseket az el fo ga dást kö ve tõ 15 na pon be lül,”
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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 pénzügyminisztériumi

vezetõ miniszter államtitkár

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 felhatalma-
zás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

A Kohéziós Alap bevonásával finanszírozott közleke-
dési projektek megvalósításához szükséges valamennyi
intézkedés tekintetében közremûködõ szervezetként az
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságot jelöljük 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 kijelölésé-
rõl szóló 3/2004. (IV. 21.) TNM–GKM együttes rendelet.

Gál J. Zoltán s. k., Dr. Kóka János s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági és közlekedési miniszter

államtitkára

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 felhatalma-
zás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Prog-
ram végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésé-
rõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a követ-
kezõ 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, Környe-
zetvédelmi 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 Fej-
lesztési Igazgatóságát az a) pontban meghatározott intéz-
kedés 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. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az SA közremûködõ szervezetnek a KIOP végre-
hajtásával kapcsolatos feladatairól, valamint azok végre-
hajtásáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az SA köz-
remûködõ szervezettel megállapodást (a továbbiakban:
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Megállapodás) köt. A KIOP végrehajtása során alkalma-
zandó 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 gazdasági és közlekedési miniszter

államtitkára

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

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

15/2006. (XII. 28.) ÖTM
rendelete

egyes építésügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

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 megkül-
deni.”

2. §

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági enge-
délyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM ren-
delet 2. számú mellékletének VIII. pontja helyébe e rende-
let 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. §

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

léklete lép.

5. §

(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 építé-
si tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági enge-
délyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM ren-
delet 2. számú mellékletének IX. pontja;

b) a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren-
delet 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. Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal

Az ille té kes bányakapi -
tányság

A Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal

Rob ba nó anya gok tá ro lá sá ra 
szol gá ló épü let, bá nyá sza ti
célt szol gá ló kül szí ni üze mi 
épü let, bá nya te lek ha tá rai
kö zött fek võ in gat la non
 tervezett épít mény, bá nyá -
sza ti (bá nya üze mi) épít -
mény vé dõ te rü le tén be lül,
vagy kõ olaj-, kõ olaj ter -
mék-, gáz szál lí tó- és gáz el -
osz tó ve ze ték, valamint
pro pán-bu tán töl tõ te lep
 biztonsági öve ze té ben ter -
ve zett épít mény, to váb bá
bá nya te lek kel nem ren del -
ke zõ fel ha gyott bá nyá val
vagy 300 m2-nél na gyobb
alap te rü le tû föld alat ti tá ro -
ló tér rel (pin ce) érin tett te rü -
le tén, illetve nyil ván tar tott
ás vá nyi nyers anyag va gyon
elõ for du lást érin tõ kül te rü -
le ti épít mény épí té se vagy
bõ ví té se ese tén a biz ton ság, 
illetve az ás vány-va gyon -
gaz dál ko dás követelmé -
nyeinek ér vény re jut ta tá sa.
Az ás vá nyi nyers anya go kat
érin tõ kér dé sek ben és az
épít mény föld ta ni meg ala -
po zott sá ga te kin te té ben az
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé -
lye zés so rán, ki vé ve, ha
a te le pü lés ren de zé si ter vek
vagy a he lyi épí té si sza bály -
zat jó vá ha gyá sa kor a föld -
tani kö ve tel mé nyek már
tisz tá zód tak.”

2006/165. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14245



2. számú melléklet a 15/2006. (XII. 28.) ÖTM rendelethez

„IX. A Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal terü -
letén

Az ille té kes bányakapi -
tányság

A Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal

Bá nya tel kek ha tá rai kö zött
fek võ in gat la non ter ve zett
te lek ala kí tás ese tén, szén -
hid ro gén-szál lí tó és gáz el -
osz tó ve ze ték, va la mint
pro pán-bu tán töl tõ te lep biz -
ton sá gi öve ze té ben, bá nya -
tel kek kel nem ren del ke zõ
fel ha gyott bá nyá val érin tett
te rü le ten, meg szûnt föld
alat ti bá nyák nyit va ma ra dó 
tér sé ge i nek ha tás te rü le tén,
a nyil ván tar tott ás vá nyi
nyers anyag-va gyon elõ for -
du lá sát vagy szén hid ro gén
föld alat ti tá ro lá sá ra szol -
gáló föld ta ni szer ke ze tet
érin tõ kül te rü le ti épít mény
el he lye zé sé re tör té nõ te lek -
ala kí tás, il let ve biz ton sá gi
öve zet a mû sza ki biz ton ság
és az ás vány va gyon-gaz dál -
ko dás kö ve tel mé nye i nek
 érvényre jut ta tá sa cél já ból.
Az ás vá nyi nyers anya go kat
érin tõ kér dé sek ben és a terv 
vagy lé te sít mény föld ta ni
(mér nök-, kör nye zet-, hid -
ro ge o ló gia stb.) meg ala po -
zott sá ga te kin te té ben
min den eset ben, ki vé ve, ha
a te le pü lés ren de zé si terv és
a he lyi épí té si sza bály zat
más képp ren del ke zik,
a föld tan kö ve tel mé nye i nek 
ér vény re jut ta tá sa cél já ból.”
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A szociális és munkaügyi miniszter
14/2006. (XII. 28.) SZMM

rendelete

a regionális munkaügyi központok
ille té kességérõl

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 47.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm ren de let ál tal, ál la mi fog lal koz -
ta tá si szerv ként ki je lölt re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok,
re gi o ná lis ki ren delt sé ge ik ille té kességi te rü le tét, va la mint
a re gi o ná lis ki ren delt sé gek ki ren delt sé ge i nek mû kö dé si
te rü le tét – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével – a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) A Ma gyar or szá gon la kó hellyel, il le tõ leg tar tóz ko dá -
si hellyel nem ren del ke zõ kül föl di mun ka vál la ló ré szé re az 
al kal mi mun ka vál la lói könyv ki ál lí tá sa, le iga zo lá sa, il le tõ -
leg az éves iga zo lá sok ki adá sa

a) a fog lal koz ta tás he lye sze rin ti re gi o ná lis mun ka ügyi
köz pont nak a fog lal koz ta tás he lye sze rin ti re gi o ná lis ki -
ren delt sé ge,

b) a Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi
Köz pont ille té kességi te rü le tén az 1. szá mú Re gi o ná lis Ki -
ren delt ség
ille té kességébe tar to zik.

(3) A pá lya kez dõ, az egye te mi(fõ is ko lai) vég zett ség gel
ren del ke zõ, to váb bá a haj lék ta lan ál lás ke re sõk ügye i ben a
Fõ vá ros egé szé re ki ter je dõ en a Kö zép-Ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont 1. szá mú Re gi o ná lis Ki ren -
delt sé ge ren del ke zik ál ta lá nos ille té kességgel.

2.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy -
ide jû leg az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
4/2002. (X.17.)FMM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 14/2006. (XII. 28.) SZMM rendelethez

Meg ne ve zés:

Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Mun ka ügyi Központ

Szék he lye: 1082 Bu da pest, VIII. ke rü let Kis fa lu dy u. 11.
Il le té kes sé gi te rü le te: Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió

(Fõ vá ros, Pest me gye)

Regionális kirendeltségei

1. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
1085 Bu da pest, Ba ross utca 22–26.

Ki ren delt sé gei:

1113 Bu da pest, Bar tók Béla út 132. (XI., XII., XXII.)
1203 Bu da pest, Já nos utca 6. (XX., XXIII.)
1211 Bu da pest, Ba já ki Fe renc utca 1. (XXI.)
1085 Bu da pest, Ba ross utca 22–26. (VII., VIII., IX.)
1096 Bu da pest, Hal ler utca 6. Haj lék ta la nok Köz ve tí tõ

Iro dá ja
1061 Bu da pest, And rás sy út 10. Pá lya kez dõ és Dip lo -

más Ál lás ke re sõk Köz ve tí tõ Iro dá ja

2. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
1043 Bu da pest, Kas sai utca 24/B.

Ki ren delt sé gei:

1039 Bu da pest, Hel tai Jenõ tér 7. ( I., II., III.)
1181 Bu da pest, Da rus utca 5. (XVIII., XIX.)
1163 Bu da pest, Vívó utca 2. ( X., XVI., XVII.)
1137 Bu da pest, Ka to na Jó zsef utca 25. (V., VI., XIII.)
1043 Bu da pest, Kas sai utca 24/B. (IV., XIV., XV.)

3. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
1117 Bu da pest, Ka rint hy Fri gyes út 3.

Ki ren delt sé gei:

Bu da ör si Ki ren delt ség

Bi a tor bágy
Bu da ke szi
Bu da örs
Her ceg ha lom
Nagy ko vá csi
Páty
Pi lis bo ros je nõ
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
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Re me te szõ lõs
Soly már
Tö rök bál int
Üröm

Érdi Ki ren delt ség

Di ósd
Érd
Pusz ta zá mor
Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok

Rác ke vei Ki ren delt ség

Apaj
Ápor ka
Dél egy há za
Döm söd
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma jos há za
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse
Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent már ton
Szi get szent mik lós
Szi get új fa lu
Tak sony
Tö köl

Szent end rei Ki ren delt ség

Bu da ka lász
Cso bán ka
Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszán tó
Pi lisszent ke reszt
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
Po máz
Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

Váci Ki ren delt ség

Acsa
Ber ne ce ba rá ti

Cso mád
Csö rög
Csõ vár
Du na ke szi
Fót
Gal ga györk
Göd
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Nagy ma ros
Õr bottyán
Penc
Pe rõ csény
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szob
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Tésa
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Vác rá tót
Vá mos mi ko la
Ve rõ ce
Ze be gény

Zsám bé ki Ki ren delt ség

Bu da je nõ
Per bál
Pi lis csa ba
Pi lis jász fa lu
Tel ki
Tinnye
Tök
Zsám bék

4. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
2760 Nagy ká ta, Gyó ni G. u. 11.

Ki ren delt sé gei:

Ceg lé di Ki ren delt ség

Abony
Al ber tir sa
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Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Dán szent mik lós
Jász ka ra je nõ
Ko csér
Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Nagy kõ rös
Nyárs apát
Tá pió szõ lõs
Tör tel
Új szil vás

Da ba si Ki ren delt ség

Al só né me di
Bu gyi
Da bas
Fel sõ pa kony
Gyál
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ócsa
Ör kény
Pusz ta vacs
Tá bor fal va
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

Gö döl lõi Ki ren delt ség

Aszód
Bag
Csö mör
Dány
Do mony
Er dõ ker tes
Gal ga hé víz
Gal ga má csa
Gö döl lõ
Hé víz györk
Ik lad
Isa szeg
Kar tal
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Nagy tar csa
Pé cel
Sza da
Tura
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Val kó
Ve res egy ház

Ver seg
Zsám bok

Mo no ri Ki ren delt ség

Bé nye
Csév ha raszt
Ecser
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
Men de
Mo nor
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Üllõ
Úri
Va sad
Ve csés

Nagy ká tai Ki ren delt ség

Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

Meg ne ve zés:

Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont

Szék he lye: 5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 2/6.
Il le té kes sé gi te rü le te: Dél-al föl di ré gió (Bács-Kis kun

me gye, Bé kés me gye, Csong rád me gye)

Re gi o ná lis ki ren delt sé gei

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Ki ren delt ség
6000 Kecs ke mét, Ba la ton u. 24.

Ki ren delt sé gei:

Kecs ke mé ti Ki ren delt ség

Ágas egy há za
Bal ló szög
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Fel sõ la jos
Fü löp há za
Hel vé cia
Izsák
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Kun ba racs
La dány be ne
La jos mi zse
Nyár lõ rinc
Or go vány
Vá ros föld

Ba jai Ki ren delt ség

Baja
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Bo ro ta
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek hal ma
Ér sek csa nád
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút

Ka lo csai Ki ren delt ség

Bá tya
Drág szél
Du na egy há za
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Du na te tét len
Dus nok
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Har ta
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ

Solt
Szak már
Új solt
Új te lek

Kis kõ rö si Ki ren delt ség

Akasz tó
Bó csa
Csá szár töl tés
Csen gõd
Fü löp szál lás
Kas kan tyú
Ke cel
Kis kõ rös
Páhi
Solt szen tim re
Solt vad kert
Tab di
Táz lár

Kis kun fél egy há zi Ki ren delt ség

Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár

Kis kun ha la si Ki ren delt ség

Ba lo ta szál lás
Har ka kö töny
Im re hegy
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis szál lás
Kun fe hér tó
Pir tó
Tom pa
Zsa na

Bá csal má si Ki ren delt ség

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Já nos hal ma
Katy már
Ké les ha lom
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Mély kút
Ta ta há za
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Kis kun maj sai Ki ren delt ség

Csó lyos pá los
Jász szent lász ló
Kis kun maj sa
Köm pöc
Mó ric gát
Szank

Kun szent mik ló si Ki ren delt ség

Apos tag
Du na ve cse
Ku na dacs
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Sza bad szál lás
Szalk szent már ton
Tass

Ti sza kécs kei Ki ren delt ség

La ki te lek
Szent ki rály
Ti sza kécs ke
Ti sza ug

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
5600 Bé kés csa ba, Ár pád sor 2/6.

Ki ren delt sé gei:

Bé kés csa bai Ki ren delt ség

Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Csár da szál lás
Csor vás
Do boz
Ge ren dás
Két sop rony
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Sza bad kí gyós
Te lek ge ren dás
Új kí gyós

Bé ké si Ki ren delt ség

Bé kés
Bél me gyer
Ka mut
Mu rony
Tar hos

Gyu lai Ki ren delt ség

Elek
Geszt

Gyu la
Két egy há za
Köt egyán
Lö kös há za
Méh ke rék
Me zõ gyán
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

Oros há zi Ki ren delt ség

Bé kés sám son
Csa ná da pá ca
Gá do ros
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Tót kom lós

Szar va si Ki ren delt ség

Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas

Szeg hal mi Ki ren delt ség

Bi ha rug ra
Bu csa
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Kö rös nagy har sány
Kö rös új fa lu
Okány
Szeg ha lom
Vész tõ
Zsa dány

Gyo ma end rõ di Ki ren delt ség

Dé va vá nya
Ecseg fal va
Gyo ma end rõd
Hu nya

Me zõ ko vács há zi Ki ren delt ség

Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
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Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

Sze ge di Re gi o ná lis Ki ren delt ség
6721 Sze ged, Bocs kai u. 10–12.

Ki ren delt sé gei:

Csong rá di Ki ren delt ség

Csany te lek
Csong rád
Fel gyõ
Tö mör kény

Hód me zõ vá sár he lyi Ki ren delt ség

Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent
Szék ku tas

Kis te le ki Ki ren delt ség

Baks
Ba lás tya
Csen ge le
Kis te lek
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer

Ma kói Ki ren delt ség

Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
Nagy lak

Ó föl de ák
Pit va ros

Mó ra hal mi Ki ren delt ség

Ásott ha lom
Bor dány
For rás kút
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés
Zá kány szék

Sze ge di Ki ren delt ség

Al gyõ
Deszk
Dóc
Do ma szék
Kü bek há za
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zsom bó

Szent esi Ki ren delt ség

Ár pád ha lom
De re kegy ház
Eper jes
Fá bi án se bes tyén
Nagy má gocs
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

Meg ne ve zés:

Észak-Al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Központ

Szék he lye: 4400 Nyír egy há za, Egy ház utca 13–15.
Il le té kes sé gi te rü le te: Észak-Al föl di Ré gió (Jász-Nagy -

kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har Me gye, Sza bolcs-Szat -
már-Be reg me gye

Re gi o ná lis ki ren delt sé gei

Deb re ce ni Re gi o ná lis Ki ren delt ség
4024 Deb re cen, Piac utca 42–48.

Deb re ce ni Ki ren delt ség

Deb re cen
De recs ke
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Haj dú sám son
Ko nyár
Mi ke pércs
Nyír adony
Sá ránd
Tépe

Be rettyó új fa lui Ki ren delt ség

Ba kon szeg
Be rettyó új fa lu
Csök mõ
Dar vas
Esz tár
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Kis mar ja
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Po csaj
Szent pé ter szeg
Ve kerd
Ván csod
Zsá ka

Püs pök la dá nyi Ki ren delt ség

Bá ránd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Föl des
Kaba
Nagy rá bé
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

Haj dú bö ször mé nyi Ki ren delt ség

Haj dú bö ször mény

Haj dú ná ná si Ki ren delt ség

Haj dú do rog
Haj dú ná nás

Haj dú szo bosz lói Ki ren delt ség

Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nád ud var
Nagy he gyes

Bal ma zúj vá ro si Ki ren delt ség

Bal ma zúj vá ros
Egyek
Hor to bágy

Haj dú had há zi Ki ren delt ség

Bocs ka i kert
Haj dú had ház
Tég lás

Pol gá ri Ki ren delt ség

Fo lyás
Gör be há za
Pol gár
Ti sza cse ge
Ti sza gyu la há za
Új szent mar gi ta
Új ti kos

Bi har ke resz te si Ki ren delt ség

Ár tánd
Bedõ
Be rek bö ször mény
Bi har ke resz tes
Bojt
Nagy ke re ki
Told

Ko má di Ki ren delt ség

Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz

Vá mos pér csi Ki ren delt ség

Fü löp
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyír már ton fal va
Új lé ta
Vá mos pércs

Lé ta vér te si Ki ren delt ség

Ál mosd
Ba ga mér
Haj dú ba gos
Hosszú pá lyi
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi
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Szol no ki Re gi o ná lis Ki ren delt ség
5000 Szol nok, Kos suth La jos út 6–8.

Jász be ré nyi Ki ren delt ség

Alattyán
Já nos hi da
Jász ágó
Jász al só szent györgy
Jász apá ti
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász fény sza ru
Já szi vány
Jász já kó hal ma
Jász kis ér
Jász szen tand rás
Jász te lek
Pusz ta mo nos tor

Kar ca gi Ki ren delt ség

Be rek für dõ
Kar cag
Kis új szál lás
Kun ma da ras

Kun he gye si Ki ren delt ség

Abád sza lók
Ken de res
Kun he gyes
Ti sza bu ra
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

Kun szent már to ni Ki ren delt ség

Csé pa
Cser ke szõ lõ
Kun szent már ton
Mes ter szál lás
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza sas
Ti sza kürt

Me zõ tú ri Ki ren delt ség

Két pó
Me zõ túr
Túr ke ve

Tö rök szent mik ló si Ki ren delt ség

Fegy ver nek
Ken gyel
Kun csor ba
Ör mé nyes
Ti sza bõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

Szol no ki Ki ren delt ség

Be seny szög
Ci bak há za
Csa ta szög
Huny ad fal va
Jász la dány
Kõ te lek
Nagy kö rû
Mart fû
Me zõ hék
Rá kó czi fal va
Rá kó czi új fa lu
Sza jol
Szász be rek
Szol nok
Ti sza föld vár
Ti sza je nõ
Ti sza süly
Ti sza vár kony
Tó szeg
Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas

Ti sza fü re di Ki ren delt ség

Na gyi ván
Ti sza derzs
Ti sza fü red
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs

Nyír egy há zi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
4400 Nyír egy há za, Egy ház utca 13–15.

Bak ta ló ránt há zai Ki ren delt ség

Bak ta ló ránt há za
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyí rib rony
Nyír já kó
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Nyír kércs
Ó fe hér tó
Pet ne há za
Ra mo csa há za
Ro hod

Cseng eri Ki ren delt ség

Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Kom lód tót fa lu
Pá tyod
Por csal ma
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos ta tár fal va
Tyu kod
Ura

Nagy kál lói Ki ren delt ség

Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Kál ló sem jén
Nagy kál ló
Sza koly

Fe hér gyar ma ti Ki ren delt ség

Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Csász ló
Cse göld
Dar nó
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Ga csály
Gar bolc
Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis na mény
Kis pa lád
Kissze ke res
Köl cse
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Méh te lek
Mi lo ta
Náb rád

Na gyar
Nagy hó dos
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Ro zsály
Son kád
Sza mos sá lyi
Sza mo súj lak
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi
Zaj ta
Zsa ro lyán

Kis vár dai Ki ren delt ség

Ajak
Anarcs
Benk
Ber kesz
Döge
Domb rád
Eper jes ke
Fé nyes lit ke
Gé gény
Gyõ röcs ke
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Ko mo ró
Lö võ pet ri
Mán dok
Me zõ la dány
Nyír kar ász
Nyír lö võ
Nyír tass
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza bez déd
Ti sza ka nyár
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tor nyos pál ca

2006/165. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14255



Tu zsér
Új domb rád
Új ke néz
Zá hony
Zsurk

Má té szal kai Ki ren delt ség

Fá bi án há za
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyõr te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Mérk
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa hoj
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ökö ri tó fül pös
Ópá lyi
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Ti bor szál lás
Vaja
Vál laj

Nyír bá to ri Ki ren delt ség

Bá tor li get
En csencs
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyír lu gos
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

Nyír egy há zi Ki ren delt ség

Apagy
Bal sa
Besz te rec
Búj
De me cser
Ér pa tak
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Kál mán há za
Kék
Ke me cse
Kó taj
Nagy cser kesz
Nagy ha lász
Nap kor
Nyír bog dány
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tét
Nyír tu ra
Pa szab
Ra ka maz
Sé nyõ
Sza bolcs
Szé kely
Tí már
Ti sza ber cel
Ti sza nagy fa lu
Ti sza rád
Ti sza te lek
Új fe hér tó
Vas me gyer

Ti sza vas vá ri Ki ren delt ség

Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri

Vá sá ros na mé nyi Ki ren delt ség

Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
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Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Nyír ma da
Pusz ta do bos
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Olcs va
Vá mos atya
Gyü re
Vá sá ros na mény

Meg ne ve zés:

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont

Szék he lye: 3530 Mis kolc, Mind szent tér 3.
Il le té kes sé gi te rü le te: Észak-Ma gyar or szá gi Ré gió

(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye, He ves me gye, Nóg rád
me gye köz igaz ga tá si te rü le te)

Re gi o ná lis ki ren delt sé gei

Mis kol ci Re gi o ná lis Ki ren delt ség
3530 Mis kolc, Mind szent tér 3.

Mis kol ci Ki ren delt ség

Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt
Emõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kö röm
Má lyi
Mis kolc
Muhi
Nyék lád há za
Onga
Ónod

Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó híd vég
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szir ma be se nyõ

En csi Ki ren delt ség

Aba ú jal pár
Al só gagy
Arka
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Cse nyé te
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ gagy
Fóny
For ró
Fu ló kércs
Ga gya pá ti
Ga rad na
Hej ce
Her nád büd
Her nád cé ce
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Ináncs
Kor lát
Lit ka
Méra
Mo gyo rós ka
No va jid rány
Pere
Pusz ta rad vány
Re géc
Sza la szend
Sze me re
Vi zsoly

Ka zinc bar ci kai Ki ren delt ség

Alacs ka
Al só szu ha
Al só te le kes
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Bán hor vá ti
Be ren te
Dé des ta pol csány
Dö vény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Fel sõ te le kes
Imo la
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Kánó
Kon dó
Ku ri tyán
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Or mos bá nya
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ra gály
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ká pol na
Sa jó ka za
Sa jó lász ló fal va
Sa jó szent pé ter
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
Trizs
Vad na
Var bó
Zá dor fal va
Zu bogy

Ti sza új vá ro si Ki ren delt ség

Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
Kesz nyé ten
Kis csécs
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza pal ko nya
Ti sza új vá ros

Me zõ kö ves di Ki ren delt ség

Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza valk
Vat ta

Ózdi Ki ren delt ség

Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser nely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
Han gony
Jár dán há za
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sáta
Up pony

Sá ros pa ta ki Ki ren delt ség

Bod ro go la szi
Er dõ hor vá ti
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Ke néz lõ
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Kom lós ka
Mak kos hoty ka
Olasz lisz ka
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Tolcs va
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Zal kod

Sá to ral ja új he lyi Ki ren delt ség

Al só be rec ki
Al só reg mec
Bod rog ha lom
Bózs va
Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Hol ló há za
Kar csa
Ka ros
Kis hu ta
Kis roz vágy
Ko vács vá gás
Lá ca csé ke
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nagy roz vágy
Nyí ri
Pá cin
Pál há za
Pusz ta fa lu
Rév le ány vár
Ri cse
Sá to ral ja új hely
Sem jén
Vá gás hu ta
Vily vi tány
Zemp lé na gárd

Sze ren csi Ki ren delt ség

Aba új kér
Aba új szán tó
Al só dob sza
Bas kó
Be kecs

Er dõ bé nye
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sima
Sós tó fal va
Sze rencs
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tállya
Ti sza lúc
Új csa ná los

Ede lé nyi Ki ren delt ség

Abod
Agg te lek
Ba lajt
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Deb ré te
Ede lény
Éger szög
Gal vács
Hang ács
Hegy meg
Hid vé gar dó
Iro ta
Jós va fõ
Kom já ti
Lád be se nyõ
Lak
Mar to nyi
Me szes
Nyom ár
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Sza ká csi
Sza lon na
Szend rõ
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
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Szu hogy
Te resz te nye
To mor
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló
Zi liz

Szik szói Ki ren delt ség

Aba új lak
Aba új szol nok
Al só va dász
Asza ló
Büt tös
Cso bád
Fel sõ dob sza
Fel sõ va dász
Gad na
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Hal maj
Her nád kércs
Hom rogd
Kány
Ke resz té te
Kázs márk
Kis ki nizs
Krasz nok vaj da
Kupa
Léh
Mo naj
Nagy ki nizs
Nyés ta
Pam lény
Pe re cse
Rá sony sáp be rencs
Szász fa
Se lyeb
Szen tist ván bak sa
Szik szó

To ka ji Ki ren delt ség

Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Tak ta báj
Tar cal
Ti sza la dány
Ti sza tar dos
To kaj
Sze gi
Sze gi long

Put no ki Ki ren delt ség

Du bi csány
Gö mör szõ lõs
Hét
Ke le mér
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó ve lezd
Se rény fal va

Gön ci Ki ren delt ség

Aba új vár
Gönc
Gönc rusz ka
Hi das né me ti
Ké ked
Pá nyok
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Zsuj ta

Me zõ csá ti Ki ren delt ség

Árok tõ
Ge lej
He jõ sza lon ta
Ig ri ci
Me zõ csát
Ti sza do rog ma
Ti sza ke szi
Ti sza tar ján

Egri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
3300 Eger, Kos suth L. u. 9.

Egri Ki ren delt ség

An dor nak tá lya
Ba la ton
Bá tor
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bo dony
Bükk szent már ton
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger bocs
Eger cse hi
Eger sza lók
Eger szó lát
Fel sõ tár kány
He ves ara nyos
Ke re csend
Mak lár
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Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy tá lya
Nagy vis nyó
Nosz valy
No vaj
Os to ros
Pa rád
Pa rád sas vár
Recsk
Si rok
Szar vas kõ
Szil vás vá rad
Szúcs
Tar na szent má ria
Ver pe lét

Gyön gyö si Ki ren delt ség

Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Szü csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

Hat va ni Ki ren delt ség

Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Ró zsa szent már ton
Zagy va szán tó

He ve si Ki ren delt ség

Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kis kö re
Köm lõ
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Ti sza ná na
Za ránk

Fü ze sa bo nyi Ki ren delt ség

Al deb rõ
Be se nyõ te lek
Dor mánd
Eger far mos
Fel deb rõ
Fü ze sa bony
Kál
Ká pol na
Komp olt
Me zõ sze me re
Me zõ tár kány
Nagy út
Po rosz ló
Sa rud
Szi ha lom
Tó fa lu
Új lõ rinc fal va

Pé ter vá sá ri Ki ren delt ség

Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Is ten me ze je
Ivád
Kis fü zes
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Pé ter vá sá ra
Szaj la
Szent do mon kos
Tar na le lesz
Ter pes
Vá ra szó
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Sal gó tar já ni Re gi o ná lis Ki ren delt ség
3100 Sal gó tar ján, Al kot mány u. 1.

Sal gó tar já ni Ki ren delt ség

Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka zár
Kis har tyán
Lit ke
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Sós har tyán
Szi las po gony
Vizs lás
Za bar

Ba las sa gyar ma ti Ki ren delt ség

Ba las sa gyar mat
Becs ke
Ber cel
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta
He ren csény
Hont
Hu gyag
Iliny
Ipoly ve ce
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Szan da
Szé csén ke
Szûgy
Te rény

Pász tói Ki ren delt ség

Al só told
Bér
Bo kor
Bu ják
Csé cse
Cser hát szen ti ván
Ecseg
Egy há zas den ge leg
Er dõ kürt
Er dõt ar csa
Fel sõ told
Ga ráb
Hé ha lom
Job bá gyi
Kál ló
Kis bá gyon
Ko zárd
Ku ta só
Mát ra szõ lõs
Pa lo tás
Pász tó
Szar vas ge de
Szi rák
Szur dok püs pö ki
Tar
Va nyarc

Szé csé nyi Ki ren delt ség

End re fal va
Hol ló kõ
Ka rancs ság
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Ság új fa lu
Szal ma tercs
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány

Bá tony te re nyei Ki ren delt ség

Bá tony te re nye
Do rog há za
Kis bár kány
Luc fal va
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra te re nye

14262 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/165. szám



Mát ra ve re bély
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Sám son há za
Szu ha

Rét sá gi Ki ren delt ség

Al só pe tény
Bánk
Ber ke nye
Bor sos be rény
Di ós je nõ
Fel sõ pe tény
Hor pács
Ke szeg
Két bo dony
Kis ecset
Le génd
Nagy oro szi
Né zsa
Nóg rád
Nóg rád sáp
Nõ tincs
Õs agárd
Pusz ta ber ki
Rét ság
Rom hány
Szá tok
Szen de hely
Szen te
Te res ke
Tol mács

Meg ne ve zés:

Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont

Szék he lye: 7621 Pécs, Ki rály u. 46.
Il le té kes sé gi te rü le te: Dél-Du nán tú li Ré gió (Ba ra nya

me gye, So mogy me gye, Tol na me gye)

Re gi o ná lis kiren delt sé gei

Pé csi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
7621 Pécs, Zrí nyi u. 11.

Pé csi Ki ren delt ség

Aba li get
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Ber kesd
Bir ján
Bo gád

Cser kút
Ege rág
El lend
Gör csöny
Gyód
Husz tót
Ke szü
Kis he rend
Ko vács szé ná ja
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Nagy ko zár
Orfû
Pécs
Pé csud vard
Pel lérd
Pe re ked
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sze mely
Szi lágy
Szõ ke
Szõ kéd

Kom lói Ki ren delt ség

Ág
Al só mo cso lád
Apát va rasd
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bi kal
Bo do lya bér
Egy há zas ko zár
Er dõs mecs ke
Fel sõ eger szeg
Ge ré nyes
Göd re
Hegy hát ma róc
Hi das
Hosszú he tény
Ká rász
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kis va szar
Köb lény
Kom ló
Li get
Lo vász he tény
Má gocs
Ma gya reg regy
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Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Mar ton fa
Máza
Me csek ná dasd
Me csek pö lös ke
Me ké nyes
Me zõd
Mind szent go di sa
Nagy haj más
Nagy pall
Ó bá nya
Ó fa lu
Orosz ló
Pécs vá rad
Palé
Sásd
Szágy
Sza lat nak
Szár ász
Szász vár
Tar rós
Té kes
Tófû
Tor más
Var ga
Vá sá ros dom bó
Vázs nok
Vé kény
Zen gõ vár kony

Szi get vá ri Ki ren delt ség

Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Bán fa
Ba sal
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bü rüs
Cse bény
Cser tõ
Dencs há za
End rõc
Gyön gyös mel lék
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka tád fa
Két új fa lu
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó

Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Pa ta pok lo si
Pet tend
Ró zsa fa
So mogy apá ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy visz ló
Szent dé nes
Szent gát
Szent lász ló
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor

Sik ló si Ki ren delt ség

Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Bak sa
Be re mend
Bis se
Bos ta
Cún
Csar nó ta
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Ké mes
Kis lip pó
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
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Ko vács hi da
La pán csa
Ma gyar bóly
Már fa
Má rok
Matty
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Ócsárd
Old
Pal ko nya
Pécs de ve cser
Pe terd
Rád fal va
Sik lós
Sik lós do bony
Sik lós nagy fa lu
Sza lán ta
Sza va
Sza por ca
Szil vás
Ten ge ri
Té sen fa
Té seny
Tú rony
Új pet re
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány

Mo há csi Ki ren delt ség

Bab arc
Bár
Bel várd gyu la
Be ze dek
Bóly
Bor jád
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Er zsé bet
Fa ze kas bo da
Fe ked
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hás ságy
Hi mes há za
Ho mo rúd
Iván dár da
Ká toly
Ké kesd
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód

Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo nyo ród
Mo hács
Nagy bud mér
Nagy nyá rád
Olasz
Pa lo ta bo zsok
Pó csa
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze bény
Sze der kény
Szé kely sza bar
Szel lõ
Szûr
Töt tös
Ud var
Vé ménd
Ver send

Sellyei Ki ren delt ség

Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Be sen ce
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
Fel sõ szent már ton
Gil ván fa
Hegy szent már ton
Hi rics
Ká kics
Kem se
Kis asszony fa
Kis szent már ton
Kó rós
Lú zsok
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Oko rág
Ózd fa lu
Páp rád
Pis kó
Sá mod
Sellye
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Só sver ti ke
Vej ti
Vajsz ló
Za lá ta

Szent lõ rin ci Ki ren delt ség

Bi csérd
Boda
Bük kösd
Cser di
Cson ka mind szent
Dinnye ber ki
Ger de
Gyöngy fa
He les fa
Het ve hely
Ka csó ta
Ki rály egy há za
Okor völgy
Pécs ba go ta
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent ka ta lin
Szent lõ rinc
Ve lény
Zók

Ka pos vá ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
7400 Ka pos vár, Fõ u. 37–39.

Bar csi Ki ren delt ség

Ba bó csa
Barcs
Bé la vár
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kál mán csa
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
Lad
La kó csa
Pa tos fa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok

Tót új fa lu
Víz vár

Ka pos vá ri Ki ren delt ség

Al só bo gát
Bár dud var nok
Baté
Bod rog
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Cso ma
Csom bárd
Csö köly
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Ga dács
Gá los fa
Gige
Göl le
Haj más
Hed re hely
Hen cse
He tes
Igal
Jákó
Juta
Ka dar kút
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ker cse li get
Ki sasszond
Kis gya lán
Kis kor pád
Kõ kút
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Mike
Mos dós
Nagy ba jom
Nagy ber ki
Orci
Osz to pán
Pál ma jor
Pa ta lom
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Pat ca
Po lány
Rák si
Ri nya ko vá csi
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
So mogy szil
Sza ba di
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Ta szár
Új vár fal va
Vár da
Vis nye
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál

Mar ca li Ki ren delt ség

Ba la ton be rény
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton szent györgy
Ba la ton új lak
Bö hö nye
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Ne mes vid
Nik la
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy zsit fa

Szeg er dõ
Sze nyér
Szõ ke dencs
Tap sony
Tás ka
Ti kos
Var ász ló
Vése
Vörs

Nagy atá di Ki ren delt ség

Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

Sió fo ki Ki ren delt ség

Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton föld vár
Ba la ton õszöd
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy be rény
Nagy cse pely
Nyim
Pusz ta sze mes
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som
Szán tód
Szó lád
Te le ki
Za már di
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Ba la ton bog lá ri Ki ren delt ség

Ba la ton bog lár
Ba la ton feny ves
Ba la ton lel le
Bu zsák
Fo nyód
Ga más
Gyugy
Hács
Kis be rény
Lát rány
Len gyel tó ti
Or da cse hi
Öreg lak
Pa muk
So mogy ba bod
So mogy túr
So mogy vá mos
So mogy vár
Szõ lõs gyö rök
Visz

Csur gói Ki ren delt ség

Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Inke
Õr ti los
Po gány szent pé ter
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szent a
Zá kány
Zá kány fa lu

Tabi Ki ren delt ség

An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Bonnya
Fiad
Ká nya
Ka poly
Kára
Ka rád
Kis bár apá ti
Lul la
Mik ló si

Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mo gya csa
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy meggyes
Szo ro sad
Tab
Ten gõd
Tor vaj
Tö rök kop pány
Zala
Zics

Szek szár di Re gi o ná lis Ki ren delt ség
7100 Szek szárd, Szent Ist ván tér 11–13.

Bony há di Ki ren delt ség

Apar hant
Bá ta a pá ti
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Grá bóc
Gyö re
Iz mény
Ka kasd
Kis do rog
Kis má nyok
Kis vej ke
Len gyel
Mór ágy
Mõ csény
Mucs fa
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Te vel
Vár al ja
Zá vod

Dom bó vá ri Ki ren delt ség

At ta la
Csib rák
Csi kós töt tös
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Nak

14268 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/165. szám



Szakcs
Vá rong

Pak si Ki ren delt ség

Bi kács
Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks
Pál fa
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

Szek szár di Ki ren delt ség

Al só ná na
Al só nyék
Báta
Bá ta szék
Bo gyisz ló
Decs
Fadd
Fá cán kert
Fel sõ ná na
Harc
Kéty
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Mur ga
Õcsény
Pör böly
Sár pi lis
Si ó a gárd
Szál ka
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Tol na
Vár domb
Zom ba

Ta má si Ki ren delt ség

Be lecs ka
Di ós be rény
Dúzs
Ér tény
Fel sõ nyék
Für ged
Gyönk

Hõ gyész
Ireg szem cse
Ka laz nó
Ke szõ hi deg kút
Kis szé kely
Kop pány szán tó
Ma gyar ke szi
Misz la
Mu csi
Nagy kó nyi
Nagy szé kely
Nagy szo koly
Ozo ra
Pári
Pin ce hely
Re göly
Si mon tor nya
Sza ka dát
Sza kály
Szá razd
Ta má si
Tol na né me di
Ud va ri
Úji reg
Var sád

Meg ne ve zés:

Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont

Szék he lye: 8000 Szé kes fe hér vár, Sör ház tér 1.
Il le té kes sé gi te rü le te: Kö zép-Du nán tú li Ré gió (Fej ér

me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye, Veszp rém me gye)

Re gi o ná lis ki ren delt sé gei

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
8000 Szé kes fe hér vár, Piac tér 10.

Bics kei Ki ren delt ség

Al csút do boz
Bod mér
Bics ke
Csab di
Etyek
Fel csút
Mány
Szár
Ta bajd
Óba rok
Új ba rok
Vál
Vér tes bog lár
Vér te sa csa
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Du na új vá ro si Ki ren delt ség

Adony
Ba racs
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ka rá csony
Nagy ve nyim
Per ká ta
Rác al más

Enyin gi Ki ren delt ség

Dég
Enying
Igar
La jos ko má rom
Lep sény
Má tyás domb
Me zõ ko má rom
Me zõ szent györgy
Me zõ szi las
Sza bad hid vég

Er csi Ki ren delt ség

Be lo i an nisz
Bes nyõ
Er csi
Iván csa
Pusz ta sza bolcs
Rác ke reszt úr

Gár do nyi Ki ren delt ség

Ba racs ka
Gár dony
Gyú ró
Ka já szó
Ká pol nás nyék
Mar ton vá sár
Tor das
Ve len ce
Ve réb
Páz mánd
Zi chy új fa lu

Móri Ki ren delt ség

Ba kony kú ti
Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csák be rény
Csó ka kõ

Isz ti mér
Nagy ve leg
Mór
Pusz ta vám
Sö réd

Sár bo gár di Ki ren delt ség

Alap
Al só szen ti ván
Cece
Han tos
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár szent ágo ta
Vaj ta

Szé kes fe hér vá ri Ki ren delt ség

Aba
Csák vár
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Füle
Gánt
Isz ka szent györgy
Jenõ
Ká loz
Kin cses bá nya
Kis láng
Kõ szár hegy
Lo vas be rény
Ma gyar al más
Moha
Na dap
Ná dasd la dány
Pá kozd
Pát ka
Pol gár di
Sár ke resz tes
Sár ke reszt úr
Sár ke szi
Sá rosd
Sár szent mi hály
Se re gé lyes
So po nya
Su ko ró
Sza bad battyán
Sza bad egy há za
Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Zá moly
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Ta ta bá nyai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
2800 Ta ta bá nya, Nép ház u. 3.

Ta ta bá nyai Ki ren delt ség

Gyer mely
Hé reg
Kör nye
Szár li get
Szo mor
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs

Ta tai Ki ren delt ség

Baj
Du na al más
Du na szent mik lós
Kocs
Na szály
Nesz mély
Szo mód
Tar dos
Tata
Vér tes tol na

Do ro gi Ki ren delt ség

Baj na
Csol nok
Dág
Do rog
Epöl
Kesz tölc
Le ány vár
Má ria ha lom
Nagy sáp
Pi lis csév
Sá ri sáp
To kod
To ko dal tá ró
Uny

Kis bé ri Ki ren delt ség

Ács tesz ér
Aka
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csá szár
Csat ka
Ete

Kis bér
Ke rék te le ki
Réde
Súr
Vért es ket hely

Ko má ro mi Ki ren delt ség

Ács
Al más fü zi tõ
Bá bol na
Bana
Csém
Csép
Ki sig mánd
Ko má rom
Mo csa
Na gyig mánd
Tár kány

Orosz lá nyi Ki ren delt ség

Bo kod
Dad
Kecs kéd
Köm lõd
Orosz lány
Szák szend

Esz ter go mi Ki ren delt ség

Ba jót
Dö mös
Esz ter gom
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
Pi lis ma rót
Süt tõ
Tát

Veszp ré mi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 34.

Aj kai Ki ren delt ség

Ador ján há za
Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
Csög le
Dab rony
De ve cser
Doba
Ege ral ja
Ha lim ba
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Isz káz
Ka mond
Ka ra kó ször csög
Ker ta
Kis ber zseny
Kis csõsz
Kis lõd
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Ko lon tár
Ma gyar po lány
Na gya lá sony
Nagy pi rit
Nosz lop
Öcs
Oro szi
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
Szõc
Tüs ke vár
Úr kút
Vá ros lõd
Vid

Ba la ton al má di Ki ren delt ség

Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ba la ton vi lá gos
Csaj ág
Fel sõ örs
Kün gös
Lo vas

Ba la ton fü re di Ki ren delt ség

Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton csi csó
Ba la ton fü red
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Mon osz ló
Ó bu da vár
Ör vé nyes
Pa lóz nak
Pé csely
Szen tan tal fa

Szent ja kab fa
Ta gyon
Ti hany
Vá szoly
Zán ka

Sü me gi Ki ren delt ség

Ba zsi
Bo dor fa
Csab ren dek
Dab ronc
Gó gán fa
Gye pü ka ján
He tye fõ
Hosz tót
Káp ta lan fa
Me gyer
Ne mes hany
Nyí rád
Ri gács
Sü meg
Sü megp rá ga
Szen tim re fal va
Ukk
Veszp rém gal sa
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Za la szeg vár

Ta pol cai Ki ren delt ség

Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la ton he nye
Ba la to ne de rics
Ba la ton ren des
Gyu la ke szi
He gyesd
Hegy ma gas
Ka polcs
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mind szent kál la
Mo nos tor apá ti
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ra pos ka
Rév fü löp
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Sal föld
Sás ka
Szent bék kál la
Szig li get
Ta li án dö rögd
Ta pol ca
Uzsa
Vi gánt pe tend
Za la ha láp

Vár pa lo tai Ki ren delt ség

Ber hi da
Öskü
Õsi
Pét für dõ
Vár pa lo ta
Tés

Pá pai Ki ren delt ség

Ad ász te vel
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb
Bé kás
Csót
Dáka
Döb rön te
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Ho mok bö dö ge
Ke me nesszent pé ter
Ke me nes hõ gyész
Kül sõ vat
Kup
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Né met bá nya
Ne messza lók
Nó ráp
Nyá rád
Pápa

Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
Vi nár

Veszp ré mi Ki ren delt ség

Bánd
Bar nag
Haj más kér
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ki rály szen tist ván
Li tér
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Pap ke szi
Pula
Sóly
Szent gál
Szent ki rály sza bad ja
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vi lo nya
Vö rös tó

Zir ci Ki ren delt ség

Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Epe lény
Gic
Jásd
Ló kut
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Szá pár
Zirc
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Meg ne ve zés: 

Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Központ

Szék he lye: 9700 Szom bat hely, Hol lán E. u. 1.
Il le té kes sé gi te rü le te: Nyu gat-Du nán tú li Ré gió

(Vas me gye, Zala me gye, Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye)

Re gi o ná lis ki ren delt sé gei

Gyõ ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
9024 Gyõr, Vá ros ház tér 3.

Gyõ ri Ki ren delt ség

Abda
Ár pás
Ba kony gyi rót
Ba kony pé terd
Ba kony szent lász ló
Bõny
Börcs
Csik vánd
Du na szeg
Du na szent pál
Écs
Fel péc
Fe nyõ fõ
Gö nyû
Gyar mat
Gyö mö re
Gyõr
Gyõ rasszony fa
Gyõr la da mér
Gyõr ság
Gyõr sze me re
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Ka jár péc
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Lázi
Me zõ örs
Mér ges
Mó ri chi da
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyal ka
Nyúl
Öt te vény
Pan non hal ma (iro da)
Páz mánd fa lu
Pér
Ra vazd

Rá ba pa to na
Rá ba csé csény
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rét alap
Ro mánd
Si ká tor
So ko ró pát ka
Sze re cseny
Táp
Táp szent mik lós
Tar ján pusz ta
Té nyõ
Tét (iro da)
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Veszp rém var sány
Vé nek

Sop ro ni Ki ren delt ség

Ág fal va
Csá ford já nos fa
Csér
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ boz
Fer tõd (iro da)
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gya ló ka
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Iván
Kóp há za
Lövõ (iro da)
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pe tõ há za
Pinnye
Pusz ta csa lád
Rép ce sze me re
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Und
Új kér
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Völ csej
Zsi ra

Mo son ma gya ró vá ri Ki ren delt ség

Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
Hé der vár
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Lé bény
Le vél
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

Csor nai Ki ren delt ség

Acsa lag
Bar bacs
Bá gyog szo vát
Bezi
Bo don hely
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egye d
Ene se
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kóny
Kis ba bot
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Páli
Pász to ri

Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
So bor
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

Ka pu vá ri Ki ren delt ség

Agya gosszer gény
Ba bót
Be led (iro da)
Ci rák
Csa pod
Dé nes fa
Edve
Gyó ró
Hi mód
Hö vej
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Rá ba ke cöl
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
9700 Szom bat hely, Hol lán E. u. 1.

Szom bat he lyi Ki ren delt ség

Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Csem pesz ko pács
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Hor vát lö võ
Ják
Ki su nyom
Mesz len
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Ná rai
Nar da
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba tõt tõs
Rum
Sal kö ves kút
Sé
Söp te
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Szent pé ter fa
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vasszil vágy
Vát
Vép
Zsennye

Cell dö möl ki Ki ren delt ség

Boba
Bor gá ta
Cell dö mölk
Csön ge
Duka
Egy há zas he tye
Já nos há za
Kar akó
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk
Mer se vát
Mes te ri
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ostf fy asszony fa
Pá póc
Szer gény
To korcs
Vö nöck

Kör men di Ki ren delt ség

Ba ján se nye
Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ka ta fa
Ke me nes ta ród fa
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Ma gyar szom bat fa
Mol na sze csõd
Ná dasd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Nagy rá kos
Ne mes rem pe hol lós
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Szak nyér
Sza la fõ
Szar vas kend
Szat ta
Szõ ce
Va sal ja
Ve le mér
Vi szák

Kõ sze gi Ki ren delt ség

Bo zsok
Bük
Cák
Csep reg
Gyön gyös fa lu
Hor vát zsi dány
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Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ol mód
Pe resz nye
Pusz ta csó
Tö mörd
Tor más li get
Ve lem

Sár vá ri Ki ren delt ség

Bejc gyer tyá nos
Bõ
Bö göt
Bö gö te
Cher nel há za da mo nya
Csá nig
Csé nye
Gér ce
Gór
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ik lan be rény
Ják fa
Káld
Ke néz
Lócs
Meggyes ko vá csi
Me gye hid
Mes ter há za
Nagy ge resd
Ne mes lá dony
Nick
Nyõ gér
Ölbõ
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce lak
Rép ce szent györgy
Saj tos kál
Sár vár
Si ma ság
Sit ke
Só tony
Sze les te
Tom pa lá dony
Ura i új fa lu
Vá mos csa lád
Vá sá ros mis ke

Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Zsé deny

Szent gott hár di Ki ren delt ség

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Két völgy
Kon dor fa
Ma gyar lak
Ne mes med ves
Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

Vas vá ri Ki ren delt ség

Al só új lak
And rás fa
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Eger völgy
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Mi kosszép lak
Nagy ti laj
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba hid vég
Sár fi miz dó
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

Za la eger sze gi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
8900 Za la eger szeg, 8900 Már ti rok u. 42–44.

Za la eger sze gi Ki ren delt ség

Ali bán fa
Al só ne mes apá ti
Ba dos döb ré te
Ba god
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Bak
Bak tüt tõs
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Bon cod föl de
Böde
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Csö de
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Ke mén fa
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Mi se fa
Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Oz mán bük
Pa csa
Pad ár
Pál fi szeg
Pet hõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta szent lász ló
Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör

Szent koz ma domb ja
Szent pé te rúr
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vas pör
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la lö võ
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok

Keszt he lyi Ki ren delt ség

Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Hé víz
Kar macs
Keszt hely
Ne mes bük
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la kö ves kút
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár

Len ti Ki ren delt ség

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bel sõ sárd
Bö de há za
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Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dö ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka tes kánd
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lo vá szi
Ma gyar föld
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pör de föl de
Pór szom bat
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent pé ter föl de
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke

Za la szentg ró ti Ki ren delt ség

Al más há za
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal losd
Ke hi da kus tány

Kis gör bõ
Kis vá sár hely
Li get fal va
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhíd
Pa kod
Sé nye
Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

Nagy ka ni zsai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
8800 Nagy ka ni zsa, Fõ u. 24.

Nagy ka ni zsai Ki ren delt ség

Al só rajk
Ba la ton ma gya ród
Be lez na
Bocs ka
Bör zön ce
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mu ra ke resz túr
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ra da
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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

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 meg-
állapítom, hogy

Haraszthy Lászlónak,

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szak-
államtitkárának 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

k ö z ö s k ö z l e m é n y e

a befogadott egészségügyi szakellátási kapacitásokról

Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgálta-
tók 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 

A fekv beteg szakellátás befogadott többletkapacitásai
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Befogadott

 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Baranya 2912 
Pécsi 
Tudományegyetem

41 Rehabilitáció 18 Pszichiátria      Rehabilitáció 

Struktúramódosítással,
szorzó 1,2 
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Baranya C353 Pécs Uro-Clin KFT 11 Urológia 11 Urológia, andrológia    X  Egynapos sebészet    TVK átvételével 

Baranya Új 
Kovácsszénája 
Mérföldk
Egyesület 

41 Rehabilitáció 44 Drogbetegellátás K 16         
Régión belüli kapacitás-
átcsoportosítás terhére. 

Bács-
Kiskun

1084 Bajai Kórház 41 Rehabilitáció 18 Pszichiátria    X    Rehabilitáció 

Struktúramódosítással,
szorzó 1,2 
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Bács-
Kiskun

1122

Kecskemét Bács-
Kiskun Megyei 
Önkormányzat 
Kórháza

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

A9 Geriátria       Geriátria 
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Bács-
Kiskun

1135
Kiskunfélegyháza 
Városi Kórház- Ri. 

41 Rehabilitáció 
40

22

Kardiológia

Mozgásszervi 
rehabilitáció  

      Mozgásszervi rehabilitáció 

Struktúramódosítással
szorzó 1,5 és 1,2  
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Bács-
Kiskun

E456
Kiskunhalasi
Semmelweis 
Kórház Kht.  

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 Sürg sségi betegellátás        SO2 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére. 
Struktúramódosítással SO2
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Békés 1243 
Orosháza Városi 
Önkormányzat 
Kórháza  

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 Sürg sségi betegellátás        SO2 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére. 
Struktúramódosítással SO2
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Békés 1248 

Gyula Békés 
Megyei 
Képvisel testület
Pándy Kálmán 
Kórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

33 Érsebészet      
05P 190C 
05P 190E 
05P 190G 

Percutan és egyéb érm tét, 
Percutan vasc.m tét 
továbbkezeléssel,
Percutan vasc. m tét 
továbbkezelés nélkül 

  TVK növekmény nélkül 



14282
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2006/165.szám

Megye Intézet Szakmacsoport Szakma J
el

B
ef

o
g
a
d

o
tt

k
a
p

a
ci

tá
s 

(á
g
y
) 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

n
a
p

p
a
li

 e
ll

á
tá

s 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

k
ú

ra
sz

er
 e

ll
á

tá
s 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

eg
y
n

a
p

o
s 

el
lá

tá
s 

Befogadott

 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Békés 1249 
Békéscsaba, Réthy 
Pál Kórház 
Rendel intézete  

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

35 Stroke ellátás       Stroke 

Struktúramódosítással AA 
15 ágy 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Békés 1249 
Békéscsaba, Réthy 
Pál Kórház 
Rendel intézete  

10 Ortopédia 10 Ortopédia      
08P 372C,
08P 372X,
08P 372Y 

Komplikáció miatt végzett:
-cement nélküli csíp prot.
beült.,
-cementes csíp prot. beült.,
 -hibrid csíp prot. beült. 

II. progresszivitási szint 
szerinti HBCS-ék 

TVK növekmény nélkül 

Békés 1249 
Békéscsaba, Réthy 
Pál Kórház 
Rendel intézete  

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív      01M 015D

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis 
érelzáródással, rtPA 
kezeléssel  

  TVK növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1349

Miskolc BAZ 
Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató 
Kh. 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

40 Kardiológia      
05P 183K
OENO:
86456

Kiegészít  HBCS   TVK növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1349

Miskolc BAZ 
Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató 
Kh. 

12 Onkológia 24
Sugárterápia, 
onkoradiológia

      
Lineáris gyorsító  
(18MV és 6 MV) 

2005. 6. sz. EüK. szerinti 
kihirdetés meghosszabbítása

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1407
Erzsébet Kórház 
Sátoraljaújhely 

04
Szülészet-
n gyógyászat 

04 Szülészet-n gyógyászat       Hysteroscop 
 A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

Új
Miskolc Paraklisz 
Drogellenes 
Alapítvány 

41 Rehabilitáció 45 Addiktológia K 13         
Régión belüli kapacitás-
átcsoportosítás terhére. 

Csongrád 1487 
Szentes dr. Bugyi 
István Kórház 

04
Szülészet-
n gyógyászat 

04 Szülészet-n gyógyászat     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1487 
Szentes dr. Bugyi 
István Kórház 

11 Urológia 11 Urológia     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1487 
Szentes dr. Bugyi 
István Kórház 

03 Traumatológia 03 Traumatológia     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1487 
Szentes dr. Bugyi 
István Kórház 

06
Fül-orr-
gégegyógyászat 

06 Fül-orr-gégegyógyászat     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1454 
Hódmez vásárhely 
Erzsébet Kórház-
Rendel intézet 

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

09 Ideggyógyászat    X   Kúraszer  ellátás   TVK növekmény nélkül 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Csongrád 1484 
Deszk Mellkasi 
Betegségek 
Szakkórháza

19 Tüd gyógyászat 19 Tüd gyógyászat      04M 1450 Cystikus fibrózis (tüd )   TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1487 
Szentes dr. Bugyi 
István Kórház 

41 Rehabilitáció 22
Mozgásszervi 
rehabilitáció

X    Mozgásszervi rehabilitáció 
Struktúramódosítással RR 
A szerz dés határozatlan 
idej

Csongrád 2917 
SZTE SZAOTE 
Centrum

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 SBO       SO1 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Csongrád 2917 
SZTE SZAOTE 
Centrum

13 Fogászat és szájseb. 13 Szájsebészet    X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1479 
Szeged M. J. V. 
Önk. Kórháza   

01 Belgyógyászat 40 Kardiológia      Kardiológia 
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1479 
Szeged M. J. V. 
Önk. Kórháza   

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

35 Stroke ellátás   X   Kúraszer  ellátás  TVK növekmény nélkül 

Fejér 1568 
Székesfehérvár 
Fejér Megyei Szent 
György Kórház 

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

35 Stroke ellátás      01M 015D
Cerebrovascularis 
betegségek rtPA kezeléssel

  TVK növekmény nélkül 

Fejér 1568 
Székesfehérvár 
Fejér Megyei Szent 
György Kórház 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák 

40 Haemodinamika       

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

 402 súlyszám havonta 

Fejér C975 
Kulcs Napfény 
2001. KHT. 

10 Ortopédia 10 Ortopédia     X    Meghosszabbítás  

Fejér C975 
Kulcs Napfény 
2001. KHT. 

11 Urológia 11 Urológia     X    Meghosszabbítás  

Fejér C975 
Kulcs Napfény 
2001. KHT. 

02
Sebészet és 
társszakmái 

02 Sebészet     X    Meghosszabbítás  

Fejér C975 
Kulcs Napfény 
2001. KHT. 

03 Traumatológia 03 Traumatológia     X    Meghosszabbítás  
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 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Fejér C975 
Kulcs Napfény 
2001. KHT. 

04
Szülészet-
n gyógyászat 

04 Szülészet-n gyógyászat     X    Meghosszabbítás  

Fejér C975 
Kulcs Napfény 
2001. KHT. 

06
Fül-orr-
gégegyógyászat 

06 Fül-orr-gégegyógyászat     X    Meghosszabbítás  

Fejér C975 
Kulcs Napfény 
2001. KHT. 

07 Szemészet 07 Szemészet     X    Meghosszabbítás  

Gy r-
Moson-
Sopron

1640
Gy r Petz Aladár 
Megyei Oktató 
Kórház

02 Sebészet 33 Érsebészet     01P 029B Nyaki és intracraniális PTA   TVK növekmény nélkül 

Gy r-
Moson-
Sopron

1640
Gy r Petz Aladár 
Megyei Oktató 
Kórház

02 Sebészet 34 Idegsebészet      01P 029A 
Endovascularis aneorysma 
m tétek a központi 
idegrendszer erein 

  TVK növekmény nélkül 

Gy r-
Moson-
Sopron

1640
Gy r Petz Aladár 
Megyei Oktató 
Kórház

02 Sebészet 34 Idegsebészet      01P 029C 

Fej, nyak, központi 
idegrendszer
érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis 
m tétei  

  TVK növekmény nélkül 

Gy r-
Moson-
Sopron

1640
Gy r Petz Aladár 
Megyei Oktató 
Kórház

02 Sebészet 34 Idegsebészet      01P 029D 

Fej, nyak, központi 
idegrendszer
érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis 
m tétei, speciális 
intracarnialis m téttel 

  TVK növekmény nélkül 

Gy r-
Moson-
Sopron

1640
Gy r Petz Aladár 
Megyei Oktató 
Kórház

40 Krónikus ellátás 19 Tüd gyógyászat         

Struktúramódosítással,
szorzó 1,2 
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Gy r-
Moson-
Sopron

1640
Gy r Petz Aladár 
Megyei Oktató 
Kórház

41 Rehabilitáció 05
Csecsem - és 
Gyermekgyógyászat 

      

Struktúramódosítással
szorzó 1,5 
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Gy r-
Moson-
Sopron

1663
SMJV Erzsébet 
Kórház DE OEC 
Oktató Kórháza  

11
Urológia,
Andrológia

11 Urológia      570D 
Inkontinencia szalag 
behelyezése 

 TVK növekmény nélkül 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Hajdú-
Bihar

1683
Berettyóújfalu 
Területi Kórház 

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 SBO       SO2 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással SO2
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Hajdú-
Bihar

1683
Berettyóújfalu 
Területi Kórház 

42 Ápolás 23 Ápolás       Ápolás 

Struktúramódosítással
A-ból.
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Hajdú-
Bihar

2894 DE OEC 17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 SBO       SO1 
Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére SO2-b l SO1 

TVK növekmény nélkül 

Hajdú-
Bihar

2894 DE OEC 05
Csecsem - és 
gyermekgyógyászat 

48 Gyermek(ideg)sebészet       Storz endoskop 
 A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Hajdú-
Bihar

C872
Hajdúnánás
Hospit Kkt. 

42 Ápolás 23 Ápolás K 10        

Heves 1759 
Hatvan Albert 
Schweitzer KHRI  

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

09
Ideggyógyászat és stroke 
ellátás 

A 10       Meghosszabbítás   

Heves 1806 
Eger, Markhot 
Ferenc Kórház 

02 Sebészet 02 Sebészet    X    Meghosszabbítás  

Heves 1806 
Eger, Markhot 
Ferenc Kórház 

11 Urológia 11 Urológia    X    Meghosszabbítás  

Heves 1806 
Eger, Markhot 
Ferenc Kórház 

03 Traumatológia 03 Traumatológia    X    Meghosszabbítás  

Heves 1806 
Eger, Markhot 
Ferenc Kórház 

06 Fül-orr-gégészet 06 Fül-orr-gégészet    X    Meghosszabbítás  

Heves 1806 
Eger, Markhot 
Ferenc Kórház 

42 Ápolás 23 Ápolás       Ápolás 
Struktúramódosítással
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Heves 2899 
Mátrai Állami 
Gyógyintézet 

41 Rehabilitáció 40 Kardiológia K 20       
Meghosszabbítás 

Pest 1974 
Cegléd Toldy 
Ferenc Kórház 

42 Ápolás 23 Ápolás      Ápolás 
Struktúramódosítással
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Pest 2010 
Kistarcsa Pest 
Megyei Flór Ferenc 
Kh. 

02
Sebészet és 
társszakmái 

E
Egynapos sebészeti 
részleg

  X  Egynapos sebészet 
6 ágy urológia, 
6 ágy szemészet terhére 

TVK marad 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Pest 2073 
Törökbálinti
Tüd gyógyintézet 

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív      Intenzív 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Pest 2073 
Törökbálinti
Tüd gyógyintézet 

40 Krónikus ellátás 19 Tüd gyógyászat K 10       Meghosszabbítás.   

Pest 2095 
Vác Jávorszky 
Ödön Kórház 

12 Onkológia 12 Onkológia         

Struktúramódosítással AA 
15 ágy 
A szerz dés határozatlan 
idej

 TVK növekmény 
nélkül

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

10 Ortopédia 10 Ortopédia    X    
ESWL beavatkozás nélkül 
Meghosszabbítás 

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

11 Urológia 11 Urológia    X    Meghosszabbítás   

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

15 Intenzív betegellátás 15 Aneszteziológia    X    Meghosszabbítás  

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

02
Sebészet és 
társszakmái 

33 Érsebészet    X    Meghosszabbítás  

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

02
Sebészet és 
társszakmái 

49 Plasztikai sebészet    X    Meghosszabbítás  

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

02
Sebészet és 
társszakmái 

02 Sebészet    X    Meghosszabbítás  

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

03 Traumatológia A3 Kézsebészet    X    Meghosszabbítás  

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

04
Szülészet-
n gyógyászat 

04 Szülészet-n gyógyászat    X    Meghosszabbítás  

Pest C613 
Budaörs Europ-
Med Orvosi 
Szolgáltató Kft. 

07 Szemészet 07 Szemészet    X    Meghosszabbítás  

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

10 Ortopédia 10 Ortopédia      08P 3760 Speciális hát-, nyakm tétek   TVK növekmény nélkül 
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*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773A

Akut leukémiák nagy 
dózisú vagy standard 
kemoterápiával 26E alatti 
sz rt v. besugárzott 
vérkészítmény adásával 
18 év felett 

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773B

Akut leukémiák nagy 
dózisú vagy standard 
kemoterápiával 26E-50E 
sz rt v. besugárzott 
vérkészítmény adásával 
18 év felett 

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773C

Akut leukémiák nagy 
dózisú vagy standard 
kemoterápiával 51-75E 
sz rt v. besugárzott 
vérkészítmény adásával 
18 év felett 

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773D

Akut leukémiák nagy 
dózisú vagy standard 
kemoterápiával 75E feletti 
sz rt v. besugárzott 
vérkészítmény adásával 
18 év felett 

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773E

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

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773F
Akut leukémiák 26-50E  
sz rt, vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773G
Akut leukémiák 51-75E 
sz rt, vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773H
Akut leukémiák 75E feletti  
sz rt, vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  TVK növekmény nélkül 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

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

  TVK növekmény nélkül 

Somogy 2137 
Kaposvár Kaposi 
Mór Oktató Kórház

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

09
Ideggyógyászat 
(Radiológia háttérrel) 

     01P 029B Nyaki és intracranialis PTA   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

41 Rehabilitáció 22
Speciális intenzív 
rehabilitáció

     00017 
Központi idegrendszeri 
sérültek rehabilitációja 

A jelenlegi 3,3 szorzós ágyai 
terhére, minimálisan 10 ágy

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

02 Sebészet      
04P 1310, 
04P 1330 

Légz rendszeri betegségek 
m téttel és légzés 
támogatással 

  TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

11 Urológia 11 Urológia     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

02 Sebészet     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

33 Érsebészet     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

34 Idegsebészet     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

03 Traumatológia 03 Traumatológia     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

03 Traumatológia A3 Kézsebészet     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

04
Szülészet-
n gyógyászat 

04 Szülészet-n gyógyászat     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

09 Neurológia      01P 029B Nyaki és intracranialis PTA   TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Nyíregyháza Jósa 
András Megyei 
Kórház

10 Ortopédia 10 Ortopédia     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 
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 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2230
Kisvárda Fels -
Szabolcsi Kórház 

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 SBO       SO2 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással AA 
5 ágy SO2 

TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

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

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

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

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773C
Akut leukémiák nagy 
dózisú, vagy standard 
kemoterápiával 51-75E 

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773D
Akut leukémiák nagy 
dózisú, vagy standard 
kemoterápiával 75E felett 

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773E

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

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773F
Akut leukémiák 26-50E 
sz rt, vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773G
Akut leukémiák 51-75E 
sz rt, vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 773H
Akut leukémiák 75E feletti 
sz rt, vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

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

  TVK növekmény nélkül 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 944A

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

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2324
Szolnok Hetényi 
Géza Kórház-
Rendel intézet 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      17M 944C

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
Lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája 
legalább 7E sz rt, vagy 
besugárzott vérkészítmény 
adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2377
Jászberény 
Erzsébet Kórház  

02
Sebészet és 
társszakmái 

02 Sebészet     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2377
Jászberény 
Erzsébet Kórház  

03 Traumatológia 03 Traumatológia     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2377
Jászberény 
Erzsébet Kórház  

04
Szülészet-
n gyógyászat 

04 Szülészet-n gyógyászat     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2377
Jászberény 
Erzsébet Kórház  

06
Fül-orr-
gégegyógyászat 

06 Fül-orr-gégegyógyászat     X  Egynapos sebészet   TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun
-Szolnok

2378
Karcag Kátai 
Gábor Kórház 

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 SO2       SO2 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
.Struktúramódosítással AA 
SO2
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Tolna 2425 

Szekszárd Tolna 
Megyei 
Önkormányzat 
Balassa János 
Kórháza

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív        

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással AA 
15 ágy 
A szerz dés határozatlan 
idej

 TVK növekmény 
nélkül

Tolna 2425 

Szekszárd Tolna 
Megyei 
Önkormányzat 
Balassa János 
Kórháza

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

09 Neurológia      01M 015D

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis 
érelzáródással, rtPA 
kezeléssel 

  TVK növekmény nélkül 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Vas 2492 

Szombathely Vas 
Megyei 
Markusovszky 
Kórház

10 Ortopédia 10 Ortopédia      08P 3770 Nagy hát-, nyak m tétek   TVK növekmény nélkül 

Vas 2492 

Szombathely Vas 
Megyei 
Markusovszky 
Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák 

40 Haemodinamika       

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

A régióban 
rendelkezésre álló 
haemodinamikai
teljesítmény terhére 

Vesz-
prém

2572
Veszprém
Csolnoky F. M. 
Kórház

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 SBO       SO1 
Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére SO2-b l SO1 

TVK növekmény nélkül 

Vesz-
prém

2572
Veszprém
Csolnoky F. M. 
Kórház

07 Szemészet 07 Szemészet      02P 0631 
Zeiss Visulas 69OS 
Verteporfin (Visudyne) 
festékkel végzett... 

  TVK növekmény nélkül 

Vesz-
prém

2611
Zirc Erzsébet 
Kórház

42 Ápolás 23 Ápolás       Ápolás 

Struktúramódosítással
Ápolás
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Zala 2703 
Keszthely, Városi 
Kórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

E Egynapos sebészet     X  Egynapos sebészet Meghosszabbítás  

Zala 2734 
Zalaegerszeg Zala 
Megyei Kórház-
Rendel int. 

41 Rehabilitáció 40 Kardiológia         

Struktúramódosítással
16 krónikus ágyból  
12 rehabilitációs ágy,  
szorzó 1,5 
A szerz dés határozatlan 
idej

Zala 2734 
Zalaegerszeg Zala 
Megyei Kórház-
Rendel int. 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

40 Kardiológia       II. Haemodinamikai asztal    TVK növekmény nélkül 

Zala 2734 
Zalaegerszeg Zala 
Megyei Kórház-
Rendel int. 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

15 Intenzív ellátás         

Struktúramódosítással
kardiológiai ágyakból 
Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére  
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Zala 2734 
Zalaegerszeg Zala 
Megyei Kórház-
Rendel int. 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

A3 Geriátria       Geriátria 
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Zala 2734 
Zalaegerszeg Zala 
Megyei Kórház-
Rendel int. 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      99M 944A

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája 18 
év felett legalább 14E sz rt 
és besugárzott 
vérkészítmény adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Zala 2734 
Zalaegerszeg Zala 
Megyei Kórház-
Rendel int. 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia      99M 944C

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája,
legalább 7E sz rt vagy 
besugárzott vérkészítmény 
adásával 

  TVK növekmény nélkül 

Zala 2734 
Zalaegerszeg Zala 
Megyei Kórház-
Rendel int. 

41 Rehabilitáció 01 Belgyógyászat        

Struktúramódosítással
30 krónikus ágyból 
30 rehabilitációs ágy, 
szorzó 1,2 
A szerz dés határozatlan 
idej

Zala 2747 
Nagykanizsa M. J. 
V. Kórháza 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

A3 Geriátria       Geriátria  
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 2872 

Magyarországi 
Református Egyház 
Bethesda
Gyermekkórháza 

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 Sürg sségi betegellátás       SO2 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással AA 
SO2
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 2873 
Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

35 Stroke ellátás      Stroke ellátás 
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 2877 
Heim Pál 
Gyermekkórház 

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

28 Haematológia  
17M 773E 
-17M
773H

Akut leukémiák…   TVK növekmény nélkül 

Budapest 2879 
Jahn Ferenc Dél-
Pesti Kórház 

41 Rehabilitáció 18 Pszichiátria  X   
 Struktúramódosítással 
Aktív kapacitás 
megszüntetése terhére 

 Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Budapest 2879 
Jahn Ferenc Dél-
Pesti Kórház 

06
Fül-orr-
gégegyógyászat 

06 Fül-orr-gégegyógyászat     03P 086C 

Nyaki blockdissectio és 
rekonstrukció myocutan 
lebennyel vagy 
microvascularis lebennyel 
rosszindulatú betegség 
miatt  

  TVK növekmény nélkül 

Budapest 2879 
Jahn Ferenc Dél-
Pesti Kórház 

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

09 Neurológia    8922A 
5461 transcraniális Doppler 
UH

 A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 2885 
Szent Margit 
Kórház

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

29
Allergológia és klinikai 
immunológia

A 8       Meghosszabbítás.   

Budapest 2886 Péterfy S. u.-i Kh. 09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

35 Stroke ellátás  
01M
015A,C,D

Cerebrovascularis 
betegségek… 

  TVK növekmény nélkül 

Budapest 2887 
Nyír  Gyula 
Kórház

42 Ápolás 47 Hospice ellátás      Hospice ellátás 

Struktúramódosítással
szorzó 1,5 
A szerz dés határozatlan 
idej

Az átalakítandó aktív 
ágyak 40 % TVK-jának 
terhére 

Budapest 2887 
Nyír  Gyula 
Kórház

05
Csecsem - és 
gyermekgyógyászat 

41
Gyermek-és ifjúsági 
pszichiátria 

    
Gyermek és ifjúsági 
pszichiátriai  

Struktúramódosítással AA 
osztályként 
A szerz dés határozatlan 
idej

 TVK növekmény 
nélkül

Budapest 2889 Szent Imre Kórház 15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív     01M 015D

Cerebrovascularis 
betegségek praecerebrális 
érelzáródással rtPA 
kezeléssel 

  TVK növekmény nélkül 

Budapest 2890 
Károlyi Sándor 
Kórház

03 Traumatológia 03 Traumatológia      
Traumatológiai sürg sségi 
indikációjú *HBCS 

  TVK növekmény nélkül 

Budapest 2891 
Uzsoki utcai 
Kórház

11 Urológia 11 Urológia      
Prosztata thermotherápiás 
készülék
Prostata thermotherápia 

 A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 2891 
Uzsoki utcai 
Kórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

32 Mellkas sebészet      Mellkas sebészet 
Struktúramódosítással AA 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 
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 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Budapest 2891 
Uzsoki utcai 
Kórház

09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

09 Neurológia    X   Kúraszer  ellátás   TVK növekmény nélkül 

Budapest 2897 OKTPI 40 Krónikus ellátás 19 Tüd gyógyászat K 20       Meghosszabbítás.   

Budapest 2902 
Orsz. Pszich. és 
Neur. Intézet 

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív         
5 ágy Fert z  ellátás terhére 
4 Intenzív ágy 

 TVK növekmény 
nélkül

Budapest 2902 
Orsz. Pszich. és 
Neur. Intézet 

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív     05P 1800 Diagnosztikus katéterezés   TVK növekmény nélkül 

Budapest 2915 
Semmelweis 
Egyetem (I. Szül.) 

15 Intenzív betegellátás 15 Intenzív         

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással
n gyógyászati ágyakból 
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 2915 
Semmelweis 
Egyetem (Ér-és 
Szívseb.) 

02
Sebészet és 
társszakmái 

33 Érsebészet     01P 029B 
Carotis PTA/stent  
Nyaki és intracarnialis PTA

  TVK növekmény nélkül 

Budapest 2915 

Semmelweis 
Egyetem 
Radiológiai és 
Onkológiai Klinika

12 Onkológia 12 Onkológia    X   Kúraszer  ellátás   TVK növekmény nélkül 

Budapest 2915 
Semmelweis 
Egyetem  

05
Csecsem - és 
gyermekgyógyászat 

41
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria 

   8271 
Gyermekkori mentális 
rendellenességek speciális 
kezeléssel 

 TVK növekmény nélkül 

Budapest 4810 
MH Kp. 
Honvédkórház

11 Urológia 11 Urológia A     ESWL készülék; k zúzás 

2005. 19. sz. EüK szerinti 
kihirdetés hosszabbítása.
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4810 
MH Kp. 
Honvédkórház

12 Onkológia 12 Onkológia   X   Kúraszer  ellátás   TVK növekmény nélkül 

Budapest 4810 
MH Kp. 
Honvédkórház

17
Sürg sségi 
betegellátás 

46 SBO      SO1 

Fix díj mértékének 
megfelel  TVK csökkentése 
terhére 
Struktúramódosítással AA 
SO1
A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4810 
MH Kp. 
Honvédkórház

02
Sebészet és 
társszakmái 

33 Érsebészet     01P 029B Nyaki és intracraniális PTA   TVK növekmény nélkül 

Budapest 5004 BM KKI 09
Ideggyógyászat és 
stroke ellátás 

35 Stroke ellátás      
Transcranialis Doppler 
(TCD)

 A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 



2006/165.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

14295

Megye Intézet Szakmacsoport Szakma J
el

B
ef

o
g
a
d

o
tt

k
a
p

a
ci

tá
s 

(á
g
y
) 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

n
a
p

p
a
li

 e
ll

á
tá

s 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

k
ú

ra
sz

er
 e

ll
á

tá
s 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

eg
y
n

a
p

o
s 

el
lá

tá
s 

Befogadott

 új eljárás, 

 új eszköz,  

*-os HBCS 

Megjegyzés TVK megjegyzés 

Budapest 5004 BM KKI 11 Urológia 11 Urológia      
ESWL vesek zúzó 
készülék  

 A szerz dés határozatlan 
idej

TVK növekmény nélkül 

Budapest 6072 
Szent Ferenc 
Kórház

41 Rehabilitáció 40 Kardiológia K 20       Meghosszabbítás.   

Budapest 8001 

MÁV Kórház és 
Központi
Rendel intézet 
Budapest

01
Belgyógyászat és 
társszakmák  

31 Gasztorenterológia      06M 293D
Crohn-betegség Infliximab 
kezeléssel 

  TVK növekmény nélkül 

 Magyarázat: 

 Jel oszlop:  A=aktív 
  K=krónikus 

 Megjegyzés oszlop:       AA=aktív ágyakból aktív ágyak kialakítása 
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2. számú táblázat 

A járóbeteg-szakellátás befogadott többletkapacitásai

Int. kód Befogadott új eljárás 

Megye 
új
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OENO

kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Baranya 1075 Szigetvár Városi Kórház Szigetvár 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

037 Nefrológia 8  Nefrológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Bács-Kiskun 1122 
Kecskemét, Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat 
Kórháza

Kecskemét 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Bács-Kiskun 1122 
Kecskemét, Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat 
Kórháza

Kecskemét 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

010
6

Geriátria  Geriátria  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Bács-Kiskun 1129 
Kalocsa, Városi Kórház- 
Ri.

Kalocsa 05 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

G09 Gyermekneurológia  Gyermekneurológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Bács-Kiskun 1180 
Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata 

Kunszentmikló
s

19 Képalkotó eljárások 053
Ultrahang
diagnosztika

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Békés 1207 
Városi Egészségügyi 
Intézmény Gyomaendr d

Gyomaendr d 15 Pszichiátria 018 Pszichiátria 5    TVK növekmény nélkül 

Békés 1207 
Városi Egészségügyi 
Intézmény Gyomaendr d

Gyomaendr d 19 Képalkotó eljárások 053
Ultrahang
diagnosztika

"GE Logiq3" Color doppler UH 
készülék

TVK növekmény nélkül 

Békés 1208 
Gyula, Békés Megyei 
Képvisel testület
Tüd kórháza

Gyula 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Békés 1208 
Gyula, Békés Megyei 
Képvisel testület
Tüd kórháza

Gyula 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat   Teljes testplethysmograph TVK növekmény nélkül 

Békés 1208 
Gyula, Békés Megyei 
Képvisel testület
Tüd kórháza

Gyula 18 Laboratórium 050 Általános labor   Hematológiai automata TVK növekmény nélkül 

Békés 1208 
Gyula, Békés Megyei 
Képvisel testület
Tüd kórháza

Gyula 19 Képalkotó eljárások 053
Ultrahang
diagnosztika

  Ultrahang készülék TVK növekmény nélkül 

Békés 1208 
Gyula, Békés Megyei 
Képvisel testület
Tüd kórháza

Gyula 25 Rehabilitáció 019 Tüd gyógyászat   Ergospirométer TVK növekmény nélkül 

Békés 1243 
Orosháza, Városi 
Önkormányzat Kórháza 

Orosháza 06 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

041 Gyermek pszichiátria  Gyermek pszichiátria  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Békés H573 
Szarvasi Szakorvosi Eü. 
Szolgáltató Kft. 

Szarvas 32 Fogászati szakellátás A5 Fogszabályozás  Fogszabályozás  
Struktúramódosítással 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1335
Kazincbarcika Városi 
Kórház

Kazincbarcika 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 
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OENO

kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1335
Kazincbarcika Városi 
Kórház

Kazincbarcika 07 Fül-, orr-, gégészet 056 Audiológia  Audiológia  
Struktúramódosítással TVK 
növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1345
Tiszaújváros Városi 
Rendel intézet

Tiszaújváros 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
Oxicon Delta ergospirometriás 
mér hely és kerékpár ergométer 

TVK növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1345
Tiszaújváros Városi 
Rendel intézet

Tiszaújváros 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással. TVK 
növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1345
Tiszaújváros Városi 
Rendel intézet

Tiszaújváros 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

076 Dietetika  X  Dietetika  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1391
Sárospatak Városi 
Rendel intézet

Sárospatak 19 Képalkotó eljárások 051
Általános röntgen 
diagnosztika 10

Röntgen
diagnosztika

A befogadott kapacitáson túl 
20 óra struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1393
Miskolc, Semmelweis 
Kh.-Ri. és Egyetemi 
Oktató Kh. 

Miskolc 07 Fül-, orr-, gégészet 056 Audiológia  Audiológia  
Struktúramódosítással. TVK 
növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

1394
Miskolc, Szent Ferenc 
Kórház

Miskolc 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

3443

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

Miskolc 32 Fogászati szakellátás 517
Fogászati röntgen 
diagnosztika

 X 
Fogászati röntgen 
diagnosztika

Struktúramódosítással 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

8856
Edelényi Egészségügyi 
Intézmény 

Edelény 07 Fül-, orr-, gégészet 056 Audiológia  Audiológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 
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Int. kód Befogadott új eljárás 

Megye 
új

szolgáltató 

esetén

X

Szolgáltató Telephely 

Szakmacsoport Szakma 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

sz
a

k
o

rv
o

si
 ó

ra
 

B
ef

o
g
a
d

o
tt

 n
em

 

sz
a

k
o

rv
o

si
 ó

ra
 

OENO

kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Borsod-
Abaúj-
Zemplén 

8905
ÁNTSZ Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Intézete 

Miskolc 18 Laboratórium 050 Mikrobiológiai labor

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 idej  PCR termék 
fluoreszcens detektálása 
mennyiségi analízis 
céljából; 
Valós idej  PCR termék 
fluoresz-cens 
detektálása, min ségi 
analízis céljából; 
Plazmid profil analízis; 
Southern/Northern 
blotting; 
Western blotting; 
Agarose-gel elektro-
forézis; 
Digitális képanalizátor 
használata; 
DNS kivonása biol. 
mintából; 
DNS hasítása; 
DNS in situ 
hibridizáció; 
In situ PCR és Primed 
in situ labelling 
(PRINS)

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) 

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

Csongrád 1479 Szeged, V. Kh. Ri. Szeged 15 Pszichiátria 71 Pszichológia  5  Pszichológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 
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OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Csongrád 1479 Szeged, V. Kh. Ri. Szeged 19 Képalkotó eljárások 511
Általános röntgen 
diagnosztika 10    TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1479 Szeged, V. Kh. Ri. Szeged 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

56E Endoszkópia  Endoszkópia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1479 Szeged, V. Kh. Ri. Szeged 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1444 
Csongrád, Dr. Szarka 
Ödön Egyesített 
Egészségügyi Intézmény 

Csongrád 07 Fül-, orr-, gégészet 056 Audiológia  Audiológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1444 
Csongrád, Dr. Szarka 
Ödön Egyesített 
Egészségügyi Intézmény 

Csongrád 02 Kardiológia 040 Kardiológia   Digital Spygmomanometer TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1444 
Csongrád, Dr. Szarka 
Ödön Egyesített 
Egészségügyi Intézmény 

Csongrád 07 Fül-, orr-, gégészet 006 Fül-, orr-, gégészet   Orrendoszkóp TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1454 
Hódmez vásárhely, 
Erzsébet Kórház-
Rendel intézet

Hódmez vásár
hely 

25 Mozgásszervi rehabilitáció 022
Mozgásszervi
rehabilitáció

Mozgásszervi
rehabilitáció

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1460 
Makó, Dr. Diósszilágyi S. 
Kórház-Ri

Makó 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1460 
Makó, Dr. Diósszilágyi S. 
Kórház-Ri.

Makó 32 Fogászati szakellátás A4 Szájsebészet  Szájsebészet  
Struktúramódosítással 

Csongrád 1484 
Deszk, Mallkasi 
Betegségek Szakkórháza 

Deszk 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Csongrád 1487 
Szentes, Dr. Bugyi István 
Kórház

Szentes 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Csongrád 2917 SZTE SZAOTE Centrum Szeged 06 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

G09 Gyermekneurológia  Gyermekneurológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Csongrád 2917 SZTE SZAOTE Centrum Szeged 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

743
Konduktori 
tevékenység  X 

Konduktori 
tevékenység 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Csongrád 2917 SZTE SZAOTE Centrum Szeged 18 Laboratórium   

Újszülöttkori 
örökl d
anyagcsere-
betegségek sz rése,
gondozása. 
Kiegészítése tandem 
tömegspektrométerre
l

 TVK növekmény nélkül 
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kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Csongrád 8906 
ÁNTSZ Csongrád Megyei 
Intézete

Szeged 18 Laboratórium 050 Mikrobiológiai labor 28945 Western blotting  

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

Csongrád C878 
Móra -Vitál Térségi 
Egészségügyi és Szociális 
Kht.

Mórahalom 19 Képalkotó eljárások 054
Ultrahang
diagnosztika

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Gy r-
Moson-
Sopron 

1640
Gy r, Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház 

Gy r 07 Fül-, orr-, gégészet A8 Foniátria  Foniátria  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Gy r-
Moson-
Sopron 

1640
Gy r, Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház 

Gy r 07 Fül-, orr-, gégészet 056 Otoneurológia  Otoneurológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Gy r-
Moson-
Sopron 

1644
Mosonmagyaróvár, 
Karolina Kórház-
Rendel intézet

Mosonmagyaró
vár 

20 Patológia és Kórszövettan 054
Cytológia,
cytopatológia 

Cytológia,
cytopatológia 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1683 
Berettyóújfalu, Területi 
Kh.

Berettyóújfalu 10 
Ideggyógyászat és stroke 
rendelés 

009 Ideggyógyászat 10    TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1683 
Berettyóújfalu, Területi 
Kh.

Berettyóújfalu 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

014
Reumatológia és 
fizioterápia 15    TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1683 
Berettyóújfalu, Területi 
Kh.

Berettyóújfalu 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

057 Fizioterápia 20    TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1683 
Berettyóújfalu, Területi 
Kh.

Berettyóújfalu 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

741 Gyógytorna  X  Gyógytorna  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1683 
Berettyóújfalu, Területi 
Kh.

Berettyóújfalu 20 Patológia 054
Cytológia,
cytopatológia 10    TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1694 
Debrecen, Kenézy Gyula 
Kórház és Ri. 

Debrecen 05 
Csecsem -és
gyermekgyógyászat. 

G09 Gyermekneurológia  Gyermekneurológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1694 
Debrecen, Kenézy Gyula 
Kórház és Ri. 

Debrecen 06 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

005
Csecsem  és 
gyermekgyógyászat 

13305 
Kombinált alsó 
húgyuti funkcionális 
vizsgálat

 TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1694 
Debrecen, Kenézy Gyula 
Kórház és Ri. 

Debrecen 09 B r- és nemibeteg-ellátás 008
B r-és nemibeteg 
ellátás 30    TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1694 
Debrecen, Kenézy Gyula 
Kórház és Ri. 

Debrecen 10 Neurológia 009 Neurológia 
Nyaki erek duplex scan vizsg. 
alkalmas UH készülék 

TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1694 
Debrecen, Kenézy Gyula 
Kórház és Ri. 

Debrecen 18 Laboratórium 050 Általános labor   Mikrobiológiai automata TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 1694 
Debrecen, Kenézy Gyula 
Kórház és Ri. 

Debrecen 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 
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Hajdú-Bihar 1708 
Hajdúböszörmény, Eü. 
Szolg. és Vagyonkez. Int. 

Hajdúböszörmé
ny 

15 Pszichiátria 018 Pszichiátria 10    
TVK növekmény nélkül

Hajdú-Bihar 1708 
Hajdúböszörmény, Eü. 
Szolg. és Vagyonkez. Int. 

Hajdúböszörmé
ny 

15 Pszichiátria 071 Pszichoterápia  5    
TVK növekmény nélkül

Hajdú-Bihar 2894 DE OEC Debrecen 25 Rehabilitáció 033 Érsebészet 

Komplex 
cerebrovascularis és 
perifériás érrendszeri 
rehabilitáció

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 2894 DE OEC Debrecen 07 Fül-, orr-, gégészet 721 Logopédia  X  Logopédia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar 2894 DE OEC Debrecen 18 Laboratórium 050 Mycológiai labor 
Mycobacterium 
diagn. 

BACTEC MGIT 960 PCR volumen terhére 

Hajdú-Bihar H049 
Debrecen, VESZ 
Egészségügyi Szolg. Kht. 

Debrecen 06 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

041
Gyermek- és ifj. 
pszich.

10    TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar H049 
Debrecen, VESZ 
Egészségügyi Szolg. Kht. 

Debrecen 15 Pszichiátra 018 Pszichiátra 20    TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar H049 
Debrecen, VESZ 
Egészségügyi Szolg. Kht. 

Debrecen 19 Képalkotó eljárások 051
Röntgen
diagnosztika 15   RTG készülék TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar H049 
Debrecen, VESZ 
Egészségügyi Szolg. Kht. 

Debrecen 19 Képalkotó eljárások 053
Ultrahang
diagnosztika

UH készülék (izületek vizsg. is 
alkalmas) 

TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar H049 
Debrecen, VESZ 
Egészségügyi Szolg. Kht. 

Debrecen 19 Képalkotó eljárások 053
Ultrahang
diagnosztika

  Color, power UH készülék TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar H049 
Debrecen, VESZ 
Egészségügyi Szolg. Kht. 

Debrecen 19 Képalkotó eljárások 051 Mammográfia   Mammograph TVK növekmény nélkül 

Hajdú-Bihar H049 
Debrecen, VESZ 
Egészségügyi Szolg. Kht. 

Debrecen 30 Addiktológia 045 Addiktológia 10    TVK növekmény nélkül 

Heves 1806 
Eger, Markhot Ferenc 
Megyei Kórház 

Eger 14 Reuma- és fizioterápia 754
Fizioterápiás
asszisztens  125    TVK növekmény nélkül 

Heves 1806 
Eger, Markhot Ferenc 
Megyei Kórház 

Eger 09 Neurológia 009 Neurológia  Stroke  
StruktúramódosítássalTVK 
növekmény nélkül 

Heves 1806 
Eger, Markhot Ferenc 
Megyei Kórház 

Eger 11 Urológia 011 Urológia  Andrológia Urodinamyas készülék 
StruktúramódosítássalTVK 
növekmény nélkül 

Heves 1806 
Eger, Markhot Ferenc 
Megyei Kórház 

Eger 19 Képalkotó eljárások 065 Izotóp diagnosztika 15    TVK növekmény nélkül 

Heves 1842 
Heves, Városi 
Egészségügyi Szolgálat 

Heves 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
StruktúramódosítássalTVK 
növekmény nélkül 

Heves 3245 
Füzesabony, Egészségügyi 
Központ

Füzesabony 19 Képalkotó eljárások 511
Általános röntgen 
diagnosztika

Általános röntgen 
diagnosztika

Phillips duoDiagnost 
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 
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Komárom-
Esztergom 

1869
Kisbér, Batthyány Kázmér 
Szakkórház 

Kisbér 06 Fül-, orr-, gégészet 056 Audiológia 
12301 
93490 

Audiológia
Orrmelléküreg UH, audiológiai 
vizsgálóeszközök 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Komárom-
Esztergom 

E226 
Dorogi Szakorvosi 
Rendel intézet Szt. 
Borbála Kht. 

Dorog 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

001 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Komárom-
Esztergom 

E226 
Dorogi Szakorvosi 
Rendel intézet Szt. 
Borbála Kht. 

Dorog 19 Képalkotó eljárások 053
Ultrahang
diagnosztika

UH készülék lecserélésével 
b vített funkciójú eszköz, 
érdiagnosztikai vizsgálatok 
elvégzéséhez, duplex 
érvizsgálatokhoz 

TVK növekmény nélkül 

Komárom-
Esztergom 

ÁNTSZ Laboratórium 
KFT.

Tatabánya 18 
Laboratóriumi 
Diagnosztika

607 Mikrobiológiai labor 40 40    Meghosszabbítás 

Nógrád 1928 
Szent Lázár Megyei 
Kórház
Salgótarján 

Salgótarján 19 Képalkotó eljárások 065
Izotópdiagnosztika 
és terápia 

  SPECT 
El zetes befogadás 
1430 ezer pont/hó 

Pest 1974 
Cegléd, Toldy Ferenc 
Kórház

Cegléd 28 Gasztroenterológia 031 Gasztroenterológia   Heliprobe eszköz TVK növekmény nélkül 

Pest 1974 
Cegléd, Toldy Ferenc 
Kórház

Cegléd 19 Képalkotó eljárások 053 Echokardiográfia   Stressz echográfiás m szer TVK növekmény nélkül 

Pest 1980 
Dabas, Dr. Halász Géza 
Szakorvosi Ri 

Dabas 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Pest 1999 
Gödöll , Tormay Károly 
Egészségügyi Központ 

Gödöll  16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Pest 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 056
Audiológiai és 
otoneurológiai 
szakambulancia 

Audiológiai és 
otoneurológiai 
szakambulancia 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Pest 2049 
Szent Rókus Kórház és 
Rendel intézet

Budapest 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

015 Aneszteziológia 
Aneszteziológia és 
fájdalom ab. 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Pest 2052 
Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei 

Szentendre 28 Gasztroenterológia 031 Gasztroenterológia  Gasztroenterológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 
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Pest 2073 
Törökbálinti 
Tüd gyógyintézet

Törökbálint 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Pest 2095 
Vác, Jávorszky Ödön 
Kórház

Vác 29 Aneszteziológia 055 Fájdalomterápia  Fájdalomterápia  
StruktúramódosítássalTVK 
növekmény nélkül 

Pest 2090 Vecsés Eü. Szolgálat Vecsés 19 Képalkotó eljárások 512 Röntgendiagnosztika 30  Röntgendiagnosztika  
TVK növekmény nélkül  
2005. 19. sz. EüK. szerinti 
kihirdetés meghosszabbítása 

Pest 2090 Vecsés Eü. Szolgálat Vecsés 07 Fül-, orr-, gégészet 006 Fül-, orr-, gégészet   BERA, fiberoszkóp TVK növekmény nélkül 

Pest 2103 
Érd Szakorvosi 
Rendel int.

Érd 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
StruktúramódosítássalTVK 
növekmény nélkül 

Pest 2103 
Érd Szakorvosi 
Rendel int.

Érd 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

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
Fogászati röntgen 
diagnosztika  12     

Somogy 2121 
Csurgó, Városi 
Egészségügyi és Szociális 
Gondozási Intézmények 

Csurgó 15 Pszichiátria 018 Pszichiátria  Pszichiátria  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Somogy 2152 
Nagyatád Városi Kórház 
Rendel intézet

Nagyatád 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Somogy 3205 
Barcs Járóbetegellátó 
Intézmény 

Barcs 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

014
Reumatológia és 
fizioterápia 

10    
TVK növekmény nélkül

Somogy 3205 
Barcs Járóbetegellátó 
Intézmény 

Barcs 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

057 Fizioterápia 10    
TVK növekmény nélkül

Somogy 3205 
Barcs Járóbetegellátó 
Intézmény 

Barcs 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

074 Gyógytorna  15    TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2209
Fehérgyarmat, Szatmár-
Beregi Kórház 

Vásárosnamény 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 
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Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Jósa András Megyei 
Kórház

Nyíregyháza 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2224
Jósa András Megyei 
Kórház

Nyíregyháza 19 Képalkotó eljárások 065 Izotóp diagnosztika 

3580A, 
3580B, 
3580C, 
3581B, 
3562A

Spect vizsgálat SPECT TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2230 Fels -Szabolcsi Kórház Kisvárda 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

741 Gyógytorna  80    TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2230 Fels -Szabolcsi Kórház Kisvárda 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2242
Mátészalka, Területi 
Kórház

Mátészalka 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

741 Gyógytorna  X  Gyógytorna  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2242
Mátészalka, Területi 
Kórház

Mátészalka 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

0066 Várda Dent Bt. Kisvárda 32 Fogászati szakellátás A5 Fogszabályozás -30      

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

x Dr. Józsa és Társa Bt. 
Fehérgyarmat, 
Mátészalka

32 Fogászati szakellátás A5 Fogszabályozás 30
Átadás a Várda Dent 
Bt-t l

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2344
Kunszentmárton, Városi 
Egészségügyi Központ 

Kunszentmárto
n

18 Pszichiátria 018 Pszichiátria 5    TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2377
Jászberény, Erzsébet 
Kórház és Ri. 

Jászberény 19 Képalkotó eljárások 531
Ultrahang
diagnosztika

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2378
Karcag, Kátai Gábor 
Kórház

Karcag 07 Szemészet 007 Szemészet 5    TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2378
Karcag, Kátai Gábor 
Kórház

Karcag 14 Reumatológia 741 Gyógytorna  30    TVK növekmény nélkül 
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Jász-
Nagykun-
Szolnok

2378
Karcag, Kátai Gábor 
Kórház

Karcag 19 Képalkotó eljárások 531
Ultrahang
diagnosztika

Ultrahang
diagnosztika

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2378
Karcag, Kátai Gábor 
Kórház

Karcag 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

061 Transzfuziológia  Transzfuziológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2378
Karcag, Kátai Gábor 
Kórház

Karcag 05 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

005
Csecsem  és 
gyermekgyógyászat 

Csecsem  és 
gyermekgyógyászat 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2379 Mez túr, Városi Kórház Mez túr 07 Szemészet 007 Szemészet 8    TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2379 Mez túr, Városi Kórház Mez túr 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

001 Belgyógyászat 4    TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2379 Mez túr, Városi Kórház Mez túr 08 
B rgyógyászat és nemi 
beteg ellátás 

008 B rgyógyászat 4    TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2378
Karcag, Kátai Gábor 
Kórház

Karcag 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Jász-
Nagykun-
Szolnok

2378
Karcag, Kátai Gábor 
Kórház

Karcag 06 Fül-, orr-, gégészet 0 Fül-, orr-, gégészet 5    TVK növekmény nélkül 

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 
Markusovszky Kórház 

Szombathely 15 Pszichiátria 071 Pszichoterápia  Pszichoterápia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Vas E966 
Dr. Batthyány S. L. 
Kórház Kft 

Körmend 12 Urológia, andrológia 011 Urológia 8    TVK növekmény nélkül 

Veszprém 2535 
Ajka, Magyar Imre 
Kórház

Ajka 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 
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OENO

kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Veszprém 2572 
Csolnoky F. Veszprém 
Megyei Kórház 

Veszprém 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

076 Dietetika  X  Dietetika  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Veszprém 2599 Tapolca, Városi Kórház Tapolca 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

001 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Veszprém 2599 Tapolca, Városi Kórház Tapolca 07 Fül-, orr-, gégészet 056 Audiológia  Audiológia 
MAICO MI 34 tympa 
MAICO MI 52 audio. 
Hallás vizsgáló fülke 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Veszprém 2599 Tapolca, Városi Kórház Tapolca 12 Urológia 011 Urológia   Hitachi EUB 450 TVK növekmény nélkül 

Veszprém 2601 
Farkasgyep , Megyei 
Tüd gyógyintézet

Farkasgyep  16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül; 

Veszprém 8918 Veszprém Megyei ÁNTSZ Veszprém 18 Labor 050 Mikrobiológia 

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

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

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

kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

digitális
képanalizátor 
DNS kivonása 
DNS hasítás 

Veszprém H505 Palotahosp Kft. Várpalota 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

010
3

Diabetológia  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  30    TVK növekmény nélkül 

Zala 2734 
Zalaegerszeg, Zala Megyei 
Kórház-Rendel intézet

Zalaegerszeg 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

0A9 Geriátria  Geriátria  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Zala 2734 
Zalaegerszeg, Zala Megyei 
Kórház-Rendel intézet

Zalaegerszeg 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 

Zala 2747 
Nagykanizsa M. J. V. 
Kórháza

Nagykanizsa 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

0A9 Geriátria  Geriátria  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2872 
Magyarországi 
Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórháza 

Budapest 06 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

564 Audiológia  Audiológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2873 
Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky Kórház 

Budapest 15 Pszichiátria 071 Pszichoterápia  Pszichoterápia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2873 
Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky Kórház 

Budapest 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Endokrinológia  Endokrinológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2873 
Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky Kórház 

Budapest 19 Képalkotó eljárások 065 Izotópdiagnosztika   Izotópdiagnosztika 2 fejes SPECT kamera 
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2879 
Jahn Ferenc Dél-Pesti 
Kórház

Budapest 10 
Ideggyógyászat és stroke 
rendelés 

009 Neurológia és stroke   Transcranialis Doppler Uh (TCD) TVK növekmény nélkül 

Budapest 2896 
Gottsegen György 
Országos Kardiológiai 
Intézet

Budapest 16 Tüd gyógyászat 563
Légzésfunkciós 
laboratórium 
Spirometria 

Légzésfunkciós 
Laboratórium 

Spirométer 
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2897 OKTPI Budapest 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 
17191 
17192 
17193 

*-os OENO kódok 
Dohányzás leszokás 
támogatására 

 TVK növekmény nélkül 
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OENO

kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Budapest 2906 
Országos Onkológiai 
Intézet

Budapest 15 Pszichiátria 018 Pszichiátria 15  Pszichiátria  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2906 
Országos Onkológiai 
Intézet

Budapest 28 Gasztroenterológia 031 Gasztroenterológia  Gasztroenterológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2915 
Semmelweis Egyetem 
(Dietetika)

Budapest 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

076 Dietetika  X  Dietetika  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 2915 Semmelweis Egyetem Budapest 02 Kardiológia 02 Kardiológia 56    
Meghosszabbítás 

Budapest 2915 
Semmelweis Egyetem (I. 
Gyerek) 

Budapest 06 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

Újszülöttkori 
örökl d
anyagcsere-
betegségek sz rése,
gondozása. 
Kiegészítése tandem 
tömegspektrométerre
l

 TVK növekmény nélkül 

Budapest 2916 
Svábhegyi Állami 
Gyermekgyógyintézet 

Budapest 19 Képalkotó eljárások 065 Izotóp diagnosztika 15   SPECT készülék TVK növekmény nélkül 

Budapest 4090 
Budapest, XX. kerület 
Erfog KFT 

Budapest XX. 
kerület

13 Fogászati szakellátás 517
Fogászati röntgen 
diagnosztika  X   Panoráma röntgen  

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 14 
Reumatológia és 
fizioterápia 

075 Fizioterápia 

Vacuther OE-127 vákuumterápiás 
készülék; MEDINTHER OE-308 
középfrekvenciás elektroterápiás 
készülék (43 f cs) 

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 16 Tüd gyógyászat 019 Tüd gyógyászat 

Piston PDD-301/as tip. 
Spirometer Interface, 3 literes 
hitelesít  pumpa PCS 3000 (23 
f cs)

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

001 Belgyógyászat 
Multi Dopplex II HM 207 8MHz 
fejjel (0732) 

TVK növekmény nélkül 
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OENO

kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030
Endokrinológia, 
anyagcsere és 
diabetológia

Endokrinológia, 
anyagcsere és 
diabetológia

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 02 Kardiológia 040 Kardiológia 

Meditech amb. vérnyomásmér
monitor, ABPM-04 (5 db); 
Tensio Day 24 órás 
vérnyomásmonitor (0728); 
CARDIO AID defibrillátor küls
pacemakerrel (43 f cs.)

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 05 Szülészet-n gyógyászat 004
Szülészet-
n gyógyászat 

Karl Kaps Typ KP 3000 D35614 
Assair Europastrasse (3611) 

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 07 Fül-, orr-, gégészet 006 Fül-, orr-, gégészet 

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

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 08 Szemészet 007 Szemészet 
Potec Auto Ref-keratometer PRK-
5000 (0604) 

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 09 B r- és nemibeteg-ellátás 008 B rgyógyászat
ERBOCRYO Medical and Dental 
Equipment kryo készülék (31 
f cs.)

TVK növekmény nélkül 
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kód
OENO név 

Befogadott új eszköz Megjegyzés 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 28 Gasztroenterológia 031 Gasztroenterológia 

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

TVK növekmény nélkül 

Budapest 4393 
Budapest, II. kerületi 
Önkorm. Eü. Szolgálat 

Budapest 32 Fogászati szakellátás 517
Fogászati röntgen 
diagnosztika

VELOPEX EXTRA-X Mk IV. 
röntgen röntgenfilm el hívó
készülék (55 f cs) 

Budapest 6120 Terézvárosi Eü. Szolgálat Budapest 54 Pszichiátriai gondozó 018
Pszichiátriai
gondozó  X 

Pszichiátriai
gondozó 

Pszichiátriai gondozó heti 48 
szakorvosi óra terhére. TVK 
növekmény nélkül 

Budapest 6125 
Budapest, XVIII. kerületi 
Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálat 

Budapest 28 Gasztroenterológia 031 Gasztroenterológia  Gasztroenterológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 7990 
Vadaskert Alapítvány a 
Gyermekek Lelki 
Egészségéért

Budapest 10 
Ideggyógyászat és stroke 
rendelés 

056 EEG vizsgálat 1207C
Poliszomnográfiás 
vizsgálat (PSG) 

EEG készülék TVK növekmény nélkül 

Budapest 9099 
IMS Nemzetközi 
Gyógyászati Szerviz Kft. 

Budapest 25 Rehabilitáció 040
Kardiológiai
rehabilitáció

Kardiológiai
rehabilitáció

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 3581 
Országos Vérellátó 
Szolgálat

 31 Transzfuziológia 061 Transzfuziológia 120    
A telephelyenkénti bontás az 
OVSZ kompetenciája. 
TVK növekmény nélkül 

Budapest 5004 
Belügyminisztérium 
Központi Kórház és 
Intézményei 

Budapest 10 Neurológia 035 Stroke   Transcranialis Doppler (TCD) TVK növekmény nélkül 

Budapest 5004 
Belügyminisztérium 
Központi Kórház és 
Intézményei 

Budapest 19 Képalkotó eljárások 065 Izotóp diagnosztika   2 fejes SPECT kamera TVK növekmény nélkül 

Budapest C024 
Budapest, Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat 

Budapest 01 
Belgyógyászat és 
társszakmái 

030 Diabetológia  Diabetológia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest C024 
Budapest, Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat 

Budapest 06 
Csecsem -, 
gyermekgyógyászat és 
PIC

G06
Csecsem - és 
Gyermek Fül- Orr- 
Gégegyógyászat 

Csecsem - és 
Gyermek Fül- Orr- 
Gégegyógyászat 

Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 

Budapest C024 
Budapest, Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat 

Budapest 11 Ortopédia 010 Ortopédia  Ortopédia  
Struktúramódosítással 
TVK növekmény nélkül 
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3. számú táblázat 

CT, MR diagnosztika  befogadott többletkapacitásai 

Megye Intézet 
Szakorvosi 

óra

32-es index

MR-kódok Megjegyzés 

CT diagnosztika 

Budapest Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh. 
- Új gép, TVK növekmény nélkül (F v. Önk. TVK kapacitásának 

terhére oldja meg.) 
Budapest MH Kp. Honvédkórház Új gép. TVK növekmény nélkül. Saját TVK terhére. 

MR diagnosztika 

Gy r-Moson-Sopron NEK Kft. (Gy r) + OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül. 
Hajdú-Bihar DE OEC + OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül. 
Zala Zalaegerszeg, MKh. + OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül. 

Budapest MH Kp. Honvédkórház Új gép. TVK növekmény nélkül. Saját TVK terhére. 

Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
Új gép. TVK növekmény nélkül. (F v. Önk. TVK kapacitásának
terhére oldja meg.) 

Budapest NEK Kft. (Budapest, MÁV Kh. Ri.) + OENO kód: 34952,34953,34954,34958. TVK növekmény nélkül. 

4. számú táblázat 

Tételes elszámolás alá es  egyszer használatos eszközök 

és nagyérték  m téti eljárások befogadott többletkapacitásai

Megye Intézet Csoport Megjegyzés 

Budapest Gottsegen György Orsz. Kard. Int Szívtranszplantáció (Gyermek) 

Pest Szent Rókus Kórház Maxillo-facialis helyreállító protézisek 
Meglév  "maxillo-faciális bels  fix. eszk. (acut 
felh.)" keretének a terhére, TVK növekmény 
nélkül! 



Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a magánszemélyek adóelõleg-nyilatkozatairól 2007. évre

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény 46–48.  §-ában elõ írt nyi lat ko za tok min tái a kö vet ke zõk:

Nyilatkozat
az adójóváírás érvényesítésérõl a 2007. évben

A nyi lat ko za tot adó ma gán sze mély
 neve: ..............................................................................................................................................................................
 lak cí me: .........................................................................................................................................................................
 adó azo no sí tó jele: ..........................................................................................................................................................

A bér jö ve de lem adó elõ leg-alap já nak meg ál la pí tá sá hoz ké rem az adó jó vá írás figye lembevételét.

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

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

Az adó zó alá írá sa
(Kér jük, alá írás elõtt ol vas sa el a ki töl té si út mu ta tót is!)

Kitöltési útmutató

az adójóváírás érvényesítésére adott nyilatkozathoz a 2007. évben

A Nyi lat ko za tot két pél dány ban kell ki töl te ni, figye lembe véve, hogy azt a mun kál ta tó (a bér ki fi ze tõ je) ak kor tud ja
tel je sí te ni, ha a ki fi ze ten dõ összeg szám fej té se elõtt a ren del ke zé sé re áll. A mun kál ta tó/ki fi ze tõ a má so la ton iga zol ja az
elsõ pél dány át vé te lét, és azt az el évü lé sig meg õr zi. A má sod pél dányt a ma gán sze mély nek az adó be val lás el ké szí té sé hez 
szük sé ges bi zony la tok kal együtt az el évü lé sig szin tén meg kell õriz nie!

A bér jö ve del mek fel so ro lá sát a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény 3.  § 21. pont ja tar tal maz za.

Az adó jó vá írás 2007-ben az adott havi bér(ek) össze gé nek 18 szá za lé ka, de jo go sult sá gi hó na pon ként leg fel jebb
11 340 fo rint, ak kor, ha az adott havi bér(ek) össze ge nem több 83 333 fo rint nál és a mun kál ta tó, a ki fi ze tõ ál tal az adó év -
ben a ma gán sze mély nek ko ráb ban már jut ta tott jö ve del mek alap ján meg ha tá ro zott adó elõ leg-ala pok össze ge – az adott
ki fi ze tést is figye lembe véve – nem ha lad ja meg az 1 mil lió fo rin tot.

Ha az elõ zõ fel té te lek nem áll nak fenn, az adó jó vá írás havi 9000 fo rint, azon ban ez az adó jó vá írás sem ér vé nye sít he tõ
az adó elõ leg meg ál la pí tá sá nál, ha a mun kál ta tó, ki fi ze tõ ál tal az adó év ben a ma gán sze mély nek ko ráb ban már jut ta tott
 jövedelmek alap ján meg ha tá ro zott adó elõ leg-ala pok össze ge – az adott ki fi ze tést is figye lembe véve – meg ha lad ja az
1 mil lió 500 ezer fo rin tot.
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Nyilatkozat

a családi kedvezmény érvényesítésérõl

a kifizetõtõl/munkáltatótól (a társaságtól személyes közremûködésre tekintettel)* származó bevétel
adóelõlegének megállapításához a 2007. évben

Fon tos! A ki töl té si út mu ta tó alap ján 2 pél dány ban csak az Önre vo nat ko zó ré sze ket tölt se ki!

A)  Ké rem a csa lá di ked vez mény ér vé nye sí té sé nek mel lõ zé sét (je löl je X-sze l, ha kéri ®) 

B)  A 2007. év ben a  hó nap tól kez dõ dõ en (e hó nap ra vo nat ko zó an is)  fo rint csa lá di ked vez mény
    ér vé nye sí té sét ké rem. 

1. Az el tar tott(ak) szá ma (a mag za tot is be le ért ve):  eb bõl a ked vez mé nye zett el tar tott 

2. a) Az el tar tot tak (ki vé ve a mag zat) neve, adó azo no sí tó jele
és szü le té si ide je vagy ter mé sze tes azo no sí tó ja (szü le té si he lye
és ide je, any ja le ány ko ri neve, la kó he lye)

 b) csa lá di pót lé ká nak össze ge

Írja a négy szög be, ha az el tar tott ked vez mé nye zett (K) vagy csak el tar tott (N):

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

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

 (Je löl je itt X-sze l, ha az el tar tot tak fel so ro lá sát kü lön la pon foly tat ja.

3. Or vo si iga zo lás alap ján nyi lat ko zom, hogy a ked vez mé nye zett el tar tot tak lét szá má ban 90 na pon túli vá ran dós -
ság alap ján  mag za tot vet tem fi gye lem be.

4. Ve lem együtt élõ há zas tár sam/élet tár sam* (je löl je X-sze l) van:  nincs: 

5. Kö te le zett sé get vál la lok e nyi lat ko zat tar tal má val össze füg gõ min den vál to zás be je len té sé re.

6. A ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ 7. A ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ há zas tár -
sa/kö zös gyer mek(ek) ese tén élet tár sa*

 neve: .....................................................................................
 adó azo no sí tó jele: ................................................................
 szü le té si he lye és ide je: ........................................................
 la kó he lye: .............................................................................
 any ja le ány ko ri neve: ...........................................................
 Dá tum: .................................................................................

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

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

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

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

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

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

......................................................
Alá írás

......................................................
Alá írás

8. A 7. pont alat ti há zas társ/élet társ mun kál ta tó já nak meg ne ve zé se és cég sze rû alá írá sa an nak iga zo lá sá ra, hogy
a nyi lat ko za tot tu do má sul vet te.

......................................................
Alá írás

9. Ha a 7. pont alatt meg ne ve zett há zas társ nak/élet társ nak nincs mun kál ta tó ja, ak kor õ ezt itt alá írá sá val iga zol ja.

......................................................
Alá írás

10. Nyi lat ko zom, hogy a csa lá di ked vez ményt nem ér vé nye sí tem.

......................................................
Alá írás(ok)

* Húz za alá a meg fe le lõ szö veg részt! Ol vas sa el a ki töl té si út mu ta tót!
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Kitöltési útmutató
a családi kedvezmény érvényesítésérõl az adóelõlegnél 2007-ben

Ön csak ab ban a hó nap ban ve he ti igény be a ked vez mé nye zett el tar tot tan ként és jo go sult sá gi hó na pon ként járó
4000 fo rin tos csa lá di ked vez ményt, amely nek bár mely nap ján az el tar tot tak szá ma el éri a há rom fõt.

Vegy e fi gye lem be, hogy ha az éves összes adó kö te les jö ve del me több lesz, mint a meg ha tá ro zott jö ve de lem kor lát,
a csa lá di ked vez mény nek azt a ré szét le het majd az adó ból le von ni, amely meg ha lad ja a jö ve de lem kor lát fe let ti összes
jö ve del me 20 szá za lé kát. A jö ve de lem kor lát össze ge: a) 6 mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma az adó év bár mely nap ján
el ér te a 3 fõt; b) 6 és fél mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma el ér te a 4 fõt; c) 7 mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma el ér te
az 5 fõt; d) 7 és fél mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma el ér te a 6 fõt; e) 8 mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma megha -
ladta a 6 fõt.

A Nyi lat ko za tot két pél dány ban kell ki töl te ni, figye lembe véve, hogy azt a mun kál ta tó (a ki fi ze tõ) ak kor tud ja tel je sí -
te ni, ha a ki fi ze ten dõ összeg szám fej té se elõtt a ren del ke zé sé re áll. A mun kál ta tó/ki fi ze tõ a má so la ton iga zol ja az elsõ
pél dány át vé te lét, és azt az el évü lé sig meg õr zi. A má sod pél dányt a ma gán sze mély nek az adó be val lás el ké szí té sé hez
szük sé ges bi zony la tok kal együtt az el évü lé sig szin tén meg kell õriz ni!

Fi gye lem! Nem kell Nyi lat ko za tot ad nia Ön nek, ha a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) fo lyó sít ja a csa lá di pót lé kot, és a csa lá di
ked vez ményt tel jes egé szé ben Ön kí ván ja ér vé nye sí te ni az adó elõ leg nél. Ek kor a mun kál ta tó ja (ki fi ze tõ) a tör vény ren -
del ke zé se alap ján a csa lá di ked vez ményt kö te les figye lembe ven ni az adó elõ leg nél.

Az A–B. pont hoz: Az A. pon tot ak kor tölt se ki, ha a csa lá di pót lé kot a mun kál ta tó ja fo lyó sít ja, de a ked vez ményt nem
Ön, ha nem más jo go sult [há zas társ, kö zös gyer mek(ek) ese tén a kö zös ház tar tás ban élõ élet társ] ér vé nye sí ti. Cél sze rû ki -
töl te nie az A. pon tot, ha az összes adó év ben vár ha tó adó kö te les jö ve del me  miatt az év vé gén csa lá di ked vez ményt nem
ér vé nye sít het. A B. pon tot ak kor tölt se ki, ha a csa lá di pót lé kot nem a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) fo lyó sít ja, és a ked vez ményt
Ön kí ván ja – akár rész ben is – ér vé nye sí te ni. Ha a jo go sul tak az adó elõ leg nél a csa lá di ked vez ményt kö zö sen (meg oszt -
va) kí ván ják ér vé nye sí te ni, mind két jo go sult nak kö zö sen kell ad nia a sa ját mun kál ta tó (ki fi ze tõ) szá má ra  Nyilatkozatot.

Fon tos! A csa lá di ked vez ményt év vé gén az adó be val lás ban az adó elõ leg nél tör té nõ meg osz tás tól füg get le nül le het
meg osz ta ni, vagy is ak kor újra el dönt he tik, me lyi kük ve szi azt figye lembe, ille tõ leg ho gyan oszt ják meg azt egy más
 között. (Mind er re az élet tár sak csak a kö zös ház tar tás ban ne velt kö zös gyer mek re te kin tet tel jo go sul tak.) Ak kor is tölt se
ki a B. pon tot, ha az adó év ben vár ha tó összes adó kö te les jö ve del me alap ján a csa lá di ked vez ményt csak rész ben ér vé -
nye sí ti.

Az 1. pont hoz: El tar tott: az a)–d) pont alat ti ak és a csa lá di pót lék ra már nem jo go sult ta nu ló is mind ad dig, amed dig
õt is figye lembe ve szik test vé rei csa lá di pót lé ka össze gé nek meg ál la pí tá sá nál.

Ked vez mé nye zett el tar tott:
a) aki re te kin tet tel csa lá di pót lé kot fo lyó sí ta nak,
b) aki a csa lá di pót lé kot sa ját jo gán kap ja,
c) a rok kant sá gi já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély,
d) a mag zat (a fo gan ta tás 91. nap já tól a vi lág ra jöt té ig).
A 2. pont hoz: Itt min den, az 1. pont ban figye lembe vett el tar tot tat fel kell tün tet ni, a szü le ten dõ gyer mek ki vé te lé vel. a) Ha

az el tar tott nak van adó azo no sí tó jele, ak kor ele gen dõ an nak és a szü le té si ide jé nek be írá sa, ha nincs, ak kor a töb bi ada tot is be
kell írni. b) A csa lá di pót lék össze gé nek be írá sa nem kö te le zõ, de aján lott an nak ér de ké ben, hogy té ve dés nél kül le gyen meg -
ál la pít ha tó az el tar tot tak, ille tõ leg a ked vez mé nye zett el tar tot tak szá ma és a csa lá di ked vez mény össze ge.

A 3. pont hoz: A szö veg kö zi négy szög be a ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ szü le ten dõ gyer mek e(i)nek szá mát ír hat ja 
be. A mag zat a vá ran dós ság or vo si iga zo lá sa alap ján a fo gan ta tás tól szá mí tott 91. nap hó nap já tól az él ve szü le tés nap ját
meg elõ zõ hó nap pal be zá ró lag ve he tõ figye lembe. Hal va szü le tés ese tén a szü lés hó nap ját is figye lembe kell ven ni. Az or -
vo si iga zo lást nem kell csa tol ni, azt az adó ha tó ság el len õr zés kor kér he ti, ezért az iga zo lást meg kell õriz ni.

A 4. pont hoz: Az élet tár sat csak ak kor je löl je, ha a ked vez mé nye zett el tar tott kö zös gyer mek.
Az 5. pont hoz: Az elõ nyom ta tott kö te le zett ség vál la lá sa alap ján kö zöl ni kell min den vál to zást a meg adott ada tok ban.

Ezt új Nyi lat ko zat ki töl té sé vel és alá írá sá val kell meg ten ni ak kor, ha az el tar tot tak, ille tõ leg a ked vez mé nye zett el tar tot -
tak szá ma, ille tõ leg a ked vez mény ér vé nye sí tõ jé nek ál la po ta meg vál to zik, to váb bá ak kor is, ha meg vál to zik a há zas tár sa
(élet tár sa) mun kál ta tó ja stb.

A 6–7. pont hoz: A tör vény elõ ír ja a fel so rolt ada tok köz lé sét, ezért azok hi á nya ese tén a Nyi lat ko zat ér vény te len.
A 8. pont hoz: Ha a ked vez mény ér vé nye sí té sét ké rõ nek van mun kál ta tó ja, a Nyi lat ko za tot vele is alá kell írat nia a szá -

má ra adott Nyi lat ko zat át adá sá val egy ide jû leg. Az utób bi mun kál ta tó en nek alap ján te kint het el a ked vez mény ér vé nye -
sí té sé tõl, ha arra vol na kö te le zett.

A 9. pont hoz: A há zas társ nak/élet társ nak ak kor kell e pont sze rin ti nyi lat ko za tot alá ír nia, ha nincs mun kál ta tó ja.
A 10. pont hoz: min den, adó kö te les jö ve de lem mel ren del ke zõ, a jo go sult tal kö zös ház tar tás ban élõ csa lád tag nak is alá 

kell ír nia ezt a Nyi lat ko za tot ak kor, ha a ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ olyan el tar tott után kí ván ja a csa lá di ked vez -
ményt figye lembe ven ni, aki a csa lá di pót lé kot sa ját jo gán kap ja vagy rok kant sá gi já ra dék ban ré sze sül.
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Nyilatkozat
a kifizetõtõl/munkáltatótól (a társaságtól személyes közremûködésre tekintettel)* származó bevétel

adóelõlegének megállapításához a 2007. évben

Fon tos! A ki töl té si út mu ta tó alap ján 2 pél dány ban csak az Önre vo nat ko zó ré sze ket tölt se ki! Nem kell a nyi lat ko za tot
ki töl te nie ak kor, ha a be vé te lé re az ekho al kal ma zá sát kéri.

A nyi lat ko za tot adó ma gán sze mély:
 neve: ..............................................................................................................................................................................
  lak cí me: .........................................................................................................................................................................
 adó azo no sí tó jele: .................................................................... adó szá ma: .................................................................

1. A szá mom ra ki fi ze tés re ke rü lõ összeg bõl az adó elõ leg alap já nak meg ál la pí tá sá hoz a kö vet ke zõ nyi lat ko za tot te -
szem:

a) Az ön ál ló te vé keny ség mun ka dí já ból ................................................. Ft fel me rült költ ség (de leg fel jebb a mun -
ka díj 50%-ának) le vo ná sát ké rem.

b) Az ön ál ló te vé keny sé gem költ sé ge i nek meg té rí té se cí mén járó összeg bõl ................................... Ft fel me rült
költ ség le vo ná sát ké rem.

c) A nem ön ál ló te vé keny ség költ sé ge i nek meg té rí té se cí mén járó összeg bõl ...................................... Ft fel me rült
költ ség le vo ná sát ké rem.

d) Nem zet kö zi áru fu va ro zá si, sze mély szál lí tá si kül szol gá lat tal/kül föl di ki kül de tés sel* kap cso la tos uta zá si költsé -
geimnek meg té rí té se cí mén járó összeg bõl ..................................... Ft fel me rült költ ség le vo ná sát ké rem.

2. Ké rem a gön gyö lí té ses mód szer rel tör té nõ adó elõ leg-le vo nást.** 

3. Ké rem az ál ta lá nos sza bály sze rin ti adó elõ leg-le vo nást.** 

4. Ké rem az elõ írt nál ma ga sabb össze gû adó elõ leg le vo ná sát.** 

5. Az adó év ben vár ha tó adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gom: ............Ft

6. Ké rem a tár sa sá got, hogy a sze mé lyes köz re mû kö dé sem cí mén járó be vé tel bõl az adó elõ le get a mun kál ta tó ra
 vonatkozó sza bá lyok sze rint ál la pít sa meg.** 

7. Mû vé sze ti te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve del mem után a sze mé lyi jö ve de lem adót egyé ni leg fi ze tem.** 

8. Ké rem a kü lön adó elõ leg le vo ná sát.** 

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

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

Az adó zó alá írá sa

 (Kér jük, alá írás elõtt ol vas sa el a ki töl té si út mu ta tót!)

* Húz za alá a meg fe le lõ szö veg részt!
** Je löl je X-szel, ha kéri!
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Kitöltési útmutató
az adóelõleg-levonásra vonatkozó nyilatkozathoz 2007-ben

A Nyi lat ko za tot két pél dány ban kell ki töl te ni, figye lembe vé ve, hogy azt a mun kál ta tó (a ki fi ze tõ) ak kor tud ja teljesí -
teni, ha a ki fi ze ten dõ összeg szám fej té se elõtt a ren del ke zé sé re áll! A mun kál ta tó/ki fi ze tõ a má so la ton iga zol ja az el sõ
pél dány át vé te lét, és azt az el évü lé sig meg õr zi. A má sod pél dányt a ma gán sze mély nek az adó be val lás el ké szí té sé hez
szük sé ges bi zony la tok kal együtt szin tén az el évü lé sig meg kell õriz nie!

Az 1. a)–d) pon tok bár me lyi ké nek ki töl té se az zal jár, hogy Ön nek év vé gén ön adó zó ként adó be val lást kell be ad nia!
Az 1. a) és b) pont hoz: Ha Ön az ön ál ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lé bõl (mun ka díj, költ ség té rí tés) az adó elõ -

leg alap já nak meg ál la pí tá sá hoz költ ség le vo nást kér a nyi lat ko za tá ban, egyet len más ön ál ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó
be vé te lé vel szem ben sem al kal maz hat ja a 10 szá za lék költ ség há nyad le vo ná sá val tör té nõ jö ve de lem-meg ál la pí tást.

Ha költ ség le vo ná sát nem ké ri (nem töl ti ki a nyi lat ko za tot), ak kor a ki fi ze tõ nek a mun ka díj 90 szá za lé kát kell adó elõ -
leg-alap nak te kin te nie, a költ ség té rí tés ese té ben pe dig a tör vény ál tal el is mert, iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ sé get,
ilyen el is mert költ ség hi á nyá ban pe dig 10 szá za lék költ ség há nya dot kell a be vé tel bõl le von nia. Ha az adó elõ leg alap já -
nak meg ál la pí tá sá hoz Ön nem ké ri költ ség le vo ná sát, és ezért a ki fi ze tõ az elõ zõ ek sze rint jár el, nincs aka dá lya, hogy
utóbb az adó be val lá sá ban a 10 szá za lék költ ség há nyad le vo ná sa he lyett az iga zol tan fel me rült költ sé gek figye lembe -
véte lével ál la pít sa meg bár mely ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve del mét.

Az 1. c) pont hoz: A nem ön ál ló te vé keny ség dí ja (mun ka bér, vá lasz tott tiszt ség vi se lõ tisz te let dí ja, sze mé lye sen köz -
re mû kö dõ tag mun ka dí ja stb.) tel jes egé szé ben adó elõ leg-alap, ezért költ ség nyi lat ko za tot csak ak kor le het ad ni, ha a ki -
fi ze tõ (a mun kál ta tó) költ ség té rí tést (is) fi zet. Ha Ön nem kér költ ség le vo nást az ilyen költ ség té rí tés bõl, ak kor a tör vény
ál tal iga zo lás nél kül el is mert költ ség össze gét meg ha la dó részt, ilyen el is mert költ ség hi á nyá ban a költ ség té rí tést tel jes
egé szé ben adó elõ leg-alap ként kell figye lembe ven ni. Ilyen eset ben azon ban an nak sincs aka dá lya, hogy utóbb, adó be -
val lás be adá sá val az iga zol tan fel me rült költ sé gek figye lembe véte lével ál la pít sa meg a ka pott költ ség té rí tés bõl a jö ve -
del met. A nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó költ ség té rí tés sel szem ben al kal ma zott té te les költ ség el szá mo lás nem
zár ja ki az ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel nél a 10 szá za lé kos költ ség há nyad al kal ma zá sát, ha an nak egyéb fel -
té te lei fenn áll nak.

Az 1. d) pont hoz: Csak ak kor tölt he ti ki, ha Ön mun ka vi szony ban kül szol gá la ton lé võ, vagy ki fi ze tõ ál tal el ren delt
kül föl di ki kül de tés ben lé võ, nem zet kö zi áru fu va ro zás ban és sze mély szál lí tás ban köz re mû kö dõ gép ko csi ve ze tõ ként,
áru kí sé rõ ként kap a gép jár mû kül föl di üze mel te té sé hez költ ség té rí tést. Nyi lat ko zat hi á nyá ban a ki fi ze tõ (a mun kál ta tó) a 
költ ség té rí tés tel jes össze gét adó elõ leg-alap nak te kin ti, ami azon ban nem zár ja ki az év vé gén a költ sé gek iga zolt el szá -
mo lá sá nak le he tõ sé gét az adó be val lás ban.

Fi gye lem! Ha a nyi lat ko za tá ban az 1. a)–d) pont sze rint le von ni kért költ sé get utóbb nem tud ja iga zol ni, és a nem iga -
zolt rész több, mint a le vont összeg 5 szá za lé ka, a nem iga zolt rész 12 szá za lé kát kü lön adó ként kell be val la nia és meg -
fizetnie.

A 2–3. pont hoz: Ön a 2. pont ki töl té sé vel kér he ti az adó év ele jé tõl szá mí tott gön gyö lí té ses adó elõ leg-fi ze tést. Ek kor a 
ki fi ze tõ az adó év ele jé tõl össze sí ti a tõ le szár ma zó, a ma gán sze mély ál tal az adó év ben meg szer zett be vé te lek alap ján
meg ha tá ro zott adó elõ leg-ala po kat. Az adott ki fi ze tés adó elõ le gét az adó elõ leg-ala pok így meg ha tá ro zott össze gé re az
adó táb la sze rint szá mí tott adó ból az adó év ben ko ráb ban már meg ál la pí tott adó elõ le gek le vo ná sá val ha tá roz za meg. Az
adó elõ leg meg ál la pí tá sá hoz az 5. pont ban fel tün te tett adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá got is figye lembe kell ven ni.

Ha a 2. pont sze rin ti nyi lat ko za tot ad, vegy e figye lembe, hogy utóbb, ami kor az év ele jé tõl szá mí tott összes össze vo -
nan dó jö ve del me (az adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá got is be le ért ve) meg ha lad ja az 1 mil lió 700 ezer fo rin tot, min den
 alkalommal az ál ta lá nos sza bály sze rin ti (az az 36%-os kulccsal tör té nõ) adó elõ leg-le vo nást kell kér nie. Ha az utób bi
nyi lat ko zat el mu lasz tá sa az adó év vé gén be fi ze té si kü lön bö ze tet ered mé nyez, an nak össze ge után 12% kü lön adót is kell
fi zet nie.

A 4. pont hoz: A tör vény ál tal meg ha tá ro zott adó elõ leg nél na gyobb összeg le vo ná sát is le het kér ni, azon ban a le vo nás
a be vé telt nem ha lad hat ja meg, és ará nya a be vé tel hez nem le het na gyobb, mint a leg ma ga sabb adó kulcs szá za lé kos mér -
té ke (36%). 

Az 5. pont hoz: Az adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gok fel so ro lá sát a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény 3.  §
72. pont ja tar tal maz za. 

A 6. pont hoz: Ha ké ri, a tár sa ság nak az adó elõ le get nem a leg ma ga sabb adó kulccsal kell le von nia, ha nem a mun kál ta -
tók ra vo nat ko zó sza bá lyok (pl. az adó ked vez mé nyek) figye lembe véte lével ál la pít hat ja meg az adó elõ le get. 

A 7. pont hoz: Ha Ön a mû vé sze ti te vé keny sé gét ön ál ló te vé keny ség ke re té ben foly tat ja, adó szám mal ren del ke zik, és
az Ön ál tal ki ál lí tott szám la, szám lák alap ján meg szer zett, e te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te le(i) után az adó elõ leg-fi ze -
té si kö te le zett sé get a ma gán sze mély adó elõ leg fi ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint egyé ni leg tel je sí ti, ak kor az
Ön nyi lat ko za ta alap ján a ki fi ze tõ adó elõ le get nem ál la pít meg.

A 8. pont hoz: Ön a 8. pont ki töl té sé vel kér he ti, hogy a mun kál ta tó/ki fi ze tõ a 4 szá za lé kos mér té kû kü lön adó elõ le get
von ja le. Kü lön adó fi ze té sé re Ön az össze vont adó alap ba tar to zó jö ve de lem azon ré sze után kö te les, amely meg ha lad ja
a költ ség ve tés rõl szó ló tör vény ben 2007-re meg ha tá ro zott éves já ru lék fi ze tés fel sõ ha tá rát, a 6 748 850 fo rin tot.
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Amennyiben így nem nyilatkozik és a jövedelme év közben meghaladja a járulékfizetési felsõ határt, Önnek kell a külön-
adó 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 bevé-
telt juttat, amely alapján a jövedelem várhatóan meghaladja, illetve ha az adott kifizetéssel az év elejétõl juttatott jövede-
lem 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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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
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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.

HU ISSN 0076—2407

06.4164 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

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 szívesked-
jenek 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. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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.
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