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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
165/2007. (VI. 28.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán
Köztársaság Kormánya között Budapesten,

1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról  szóló

Egyezmény módosításáról  szóló, jegyzékváltás útján
létrejött 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 az Al bán Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött Bu da pes ten, 1996. ja nu ár 24-én alá írt, a nem -
zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról
 szóló Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló, jegy zék vál tás
 útján lét re jött Meg ál la po dás (a továb biak ban: jegy zék vál -
tás út ján lét re jött Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po -
dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Al bán Fél nek cím zett ma gyar szó be li jegy zék szö ve -
ge a kö vet ke zõ:

„Szóbeli Jegyzék

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te le tét 
fe je zi ki az Al bán Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak,
és hi vat ko zás sal az Eu ró pai Kö zös ség és Al bá nia kö zött
2006. jú ni us 12-én alá írt Ide ig le nes Meg ál la po dás ra, van
sze ren csé je ja va sol ni, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az Al bán Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes -
ten, 1996. ja nu ár 24-én alá írt, a nem zet kö zi köz úti sze -
mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény az
aláb bi ak sze rint ke rül jön mó do sí tás ra:

Az Egyez mény 6. Cikk 1. pont ja az aláb bi ak sze rint mó -
do sul:

„1. Elõ ze te sen ki adott en ge déllyel vé gez he tõ:

– a Szer zõ dõ Fe lek te rü le tén nyil ván tar tott gép jár mû -
vel a Szer zõ dõ Fe lek te rü le te kö zöt ti áru fu va ro zás,

– tran zi tá ruk nak Ma gyar or szá gon le te le pe dett fu va ro -
zó ál tal az Al bán Köz tár sa ság te rü le tén ke resz tül har ma -
dik, nem EU-tag or szág ba vagy nem EU-tag or szág ból tör -
té nõ fu va ro zá sa,

– tran zi tá ruk nak Al bá ni á ban le te le pe dett fu va ro zó ál tal 
tör té nõ fu va ro zá sa Al bá ni á ból a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén ke resz tül EU-tag or szág ba, il let ve EU-tag or szág ból
al bá ni ai ren del te té si hely re tör té nõ fu va ro zá sa,

– a har ma dik or szág ba irá nyu ló és az on nan ki in du ló
áru fu va ro zá sok.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma tisz te let -
tel ja va sol ja, hogy amennyi ben az Al bán Köz tár sa ság Kor -
má nya ezt a ja vas la tot el fo gad ja, úgy ez a jegy zék és az
 Albán Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak azo nos tar -
tal mú vá lasz jegy zé ke Meg ál la po dást ké pez zen a két
 ország Kor má nya kö zött, amely a vá lasz jegy zék kéz hez -
vé te lé nek nap já tól szá mí tott 15. (ti zen ötö dik) na pon lép
ha tály ba.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma ezút tal is
õszin te nagy ra be csü lé sét fe je zi ki az Al bán Köz tár sa ság
Kül ügy mi nisz té ri u má nak.”

4.  §

(1) Ez a 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, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság és az Al bán
Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1996. ja nu ár 24-én alá írt,
a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás -
ról  szóló Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló jegy zék vál tás
út ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
296/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a jegy zék vál tás út ján lét re jött
Meg ál la po dás záró ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban lép ha tály ba.

(3) A jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás, il let ve
e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
 annak is mert té vá lá sát köve tõen, a kül ügy mi nisz ter a
 Magyar 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.

(4) E ren de let vég re haj tá sá ról a kül ügy mi nisz ter, va la -
mint a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

2007/82. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5941



A Kormány
166/2007. (VI. 28.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 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 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint

a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se a) pont já nak 7. al pont já ban,

a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
73/A.  §-ának a) pont já ban,

a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, to váb bá

a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban

fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet
 alkotja:

1.  §

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let)
1.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A Ha tó ság a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let, a Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let, a me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si
fel ügye le tek, a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság és – a ka -
to nai lég ügyi ha tó sá gi fel ada tok te kin te té ben – a HM Ka -
to nai Lég ügyi Hi va tal jog utód ja.”

2.  §

(1) A Ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
követ kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A Ha tó ság jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
 területi szer vei a re gi o ná lis igaz ga tó sá gok, a Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga, a Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz -
ga tó ság és a Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság. A re gi o ná lis
igaz ga tó sá gok szék he lyét az 1. mel lék let ha tá roz za meg.
A Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga, a Lé gi köz le ke dé si Igaz -
ga tó ság és a Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság
szék he lye Bu da pest.”

(2) A Ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Az el nök és a Köz pon ti Hi va tal más köz tiszt vi se lõ -
je a Ha tó ság te rü le ti szer vé vel köz szol gá la ti jog vi szony -
ban álló, ki ad má nyo zá si jog kör rel ren del ke zõ sze mélyt
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban nem uta sít hat ja.”

3.  §

A Ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A Köz pon ti Hi va tal, a Ki emelt Ügyek Igazgató -
sága, a Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság és a Lé gi -
köz le ke dé si Igaz ga tó ság a ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi
ügyek ben or szá gos ille té kességgel jár el. A re gi o ná lis
igaz ga tó sá gok ille té kességét – a ha jó zá si ha tó sá gi ügyek
ki vé te lé vel – az 1. mel lék let ha tá roz za meg.”

4.  §

A Ren de let 4.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„(2) Köz le ke dé si ha tó sá gi ügyek ben – a (3)–(6) be kez -
dés ben fog lalt ki vé te lek kel, va la mint kor mány ren de let
 eltérõ ren del ke zé se hi á nyá ban – elsõ fo kon a te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság, má sod fo kon a Köz pon ti
Hi va tal jár el.”

5.  §

(1) A Ren de let 4.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
ha tás kö ré be tar to zik]

„b) az or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó au tó pá lyák,
 autóutak és a köz úti ha tár át ke lõ he lyek köz le ke dé si épít -
mé nyei, to váb bá a 30 mé ter sza bad nyí lást meg ha la dó
 hidak, va la mint az alag utak épí té sé nek, kor sze rû sí té sé nek, 
for ga lom ba he lye zé sé nek és meg szün te té sé nek (el bon tá -
sá nak) en ge dé lye zé se, to váb bá ezek épí tés fel ügye le te,
 valamint ezek te kin te té ben a Kkt. 32.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, a 34.  §-ának (2) be kez dé sé ben, to váb bá a
36.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügyek,”

(2) A Ren de let 4.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
d)–i) pont tal egé szül ki:

[(4) A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
ha tás kö ré be tar to zik]

„d) köz úti jár mû vek tí pus bi zo nyít vá nya i nak, ál ta lá nos
for ga lom ba he lye zé si, il let ve so ro zat for ga lom ba he lye zé -
si és át ala kí tá si en ge dé lyé nek, to váb bá az egye di és kis so -
ro za tú gyár tás út ján lét re ho zott jár mû vek elõ ze tes össze -
épí té si en ge dé lyé nek ki adá sa,

e) köz úti jár mû so ro zat sze rû át ala kí tá sát vég zõ gép jár -
mû fenn tar tó szer ve zet fel jo go sí tá sa az át ala kí tás sal érin -
tett szer ke ze ti ele mek át vizs gá lá sá ra,

f) köz úti jár mû al kat ré szek, jár mû tar to zé kok és jár mû -
tu laj don sá gok jó vá ha gyá sá val, egyes pót al kat ré szek és
tar to zé kok mi nõ sí tõ vizs gá la tá val kap cso la tos ha tás kö rök
gya kor lá sa,

g) a túl mé re tes és a meg en ge dett össz tö me get, il let ve
ten gely ter he lést meg ha la dó jár mû vek for ga lom ba he lye -
zé sé nek, va la mint te her gép ko csi val má so dik pót ko csi
von ta tá sá nak en ge dé lye zé se,
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h) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el té rés en ge dé -
lye zé se ru gó zat lan ke rék fel füg gesz tés, nem fú vott gu mi -
ab roncs, va la mint az 50 km/h se bes ség nél gyor sab ban
 haladni nem ké pes gép jár mû ben csak kül sõ erõ vel mû kö -
dõ kor mány be ren de zés ese té ben,

i) vas úti át já ró lé te sí té sé nek, át he lye zé sé nek és meg -
szün te té sé nek en ge dé lye zé se – az ide ig le ne sen lé te sí tett
vas úti át já ró ki vé te lé vel – nor mál nyom tá vú or szá gos köz -
for gal mú vas út vo nal nak út tal tör té nõ ke resz te zé se, il let ve
bár mely egyéb vas út vo nal és or szá gos köz út ke resz te zé se
ese tén.”

(3) A Ren de let 4.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) A kí sér le ti jár mû, pót ko csi von ta tó szer ke zet ál ta li
kor má nyoz ha tó sá ga, va la mint az 50 km/h se bes ség nél
gyor sab ban ha lad ni ké pes gép jár mû ben csak kül sõ erõ vel
mû kö dõ kor mány be ren de zés ese té ben a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el té rést a Köz pon ti Hi va tal engedé -
lyezi.

(7) Ha a re gi o ná lis igaz ga tó ság ha tás kö ré be tar to zó út
ese té ben a ter ve zett épít mény több re gi o ná lis igaz ga tó ság
ille té kességi te rü le tét érin ti, azon re gi o ná lis igaz ga tó ság
jár el az épít mény egé szé re vo nat ko zó an, amely nek te rü le -
tén a hosszabb út sza kasz van, ha pe dig azok egyen lõ
hosszú sá gú ak, azon re gi o ná lis igaz ga tó ság jár el, amely -
hez a ké rel met ko ráb ban be nyúj tot ták.”

6.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„A katonai légügyi hatóság kijelölése

5/A.  § (1) Ka to nai lég ügyi ha tó ság ként a Kor mány a
Ha tó sá got je lö li ki.

(2) A ka to nai lég ügyi ha tó ság ha tás kö ré be utalt ügyek -
ben elsõ fo kon a Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság or szá gos
ille té kességgel, má sod fo kon a Köz pon ti Hi va tal jár el.”

7.  §

A Ren de let 6.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Vas úti köz le ke dé si ha tó sá gi ügyek ben – a (3) és
(4) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – elsõ fo kon a
 Kiemelt Ügyek Igaz ga tó sá ga, má sod fo kon a Köz pon ti
 Hivatal jár el.

(3) A te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság jár el
elsõ fo kon

a) a nem bá nyá sza ti célú sik ló ra és füg gõ pá lyá ra, va la -
mint a sí fel vo nó ra vo nat ko zó an a vas úti köz le ke dés rõl
 szóló 2005. évi CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban:
Vtv.) 10.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti mû sza ki

en ge déllyel kap cso la tos és a Vtv. 80.  §-a (4) be kez dé sé nek 
d) pont ja sze rin ti el já rá sok ban,

b) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá val kap cso la tos ha tó -
sá gi el len õr zés, to váb bá a vas úti kép zés, va la mint a vas úti
rend szer üze mel te té sé nek és fenn tar tá sá nak ha tó sá gi
 ellenõrzése so rán, va la mint

c) szak ha tó sá gi ügyek ben, ki vé ve a kü lön jog sza bály -
ban nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû -
nek mi nõ sí tett, va la mint a sa já tos épít mény faj ták kö ré be
tar to zó hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek kel kap cso -
la tos ügye ket.”

8.  §

A Ren de let 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ha jó zá si ha tó sá gi ügyek ben – kor mány ren de let
 eltérõ ren del ke zé se hi á nyá ban – elsõ fo kon a Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga, má sod fo kon a Köz pon ti Hi va tal jár
el. A kü lön kor mány ren de let sze rint a re gi o ná lis igaz ga tó -
ság ha tás kö ré be tar to zó ha jó zá si ha tó sá gi ügyek ben a
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott re gi o ná lis igaz ga tó ság az
ott meg ha tá ro zott ille té kességgel jár el.”

9.  §

A Ren de let 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság ve ze tõ je köz re mû -
kö dik a lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos szak mai koncep -
ciók és jog sza bály-ter ve ze tek szak mai elõ ké szí té sé ben.”

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Ren de let 4.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -

gé ben a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá gá nak”
szö veg, il le tõ leg 4.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban és
7.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek” szö veg
lép;

b) a Ren de let 2. mel lék le te elsõ osz lo pá nak cí mé ben
a „Te rü le ti Ki ren delt ség” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná -
lis Igaz ga tó ság” szö veg, il le tõ leg 2. mel lék le te elsõ osz lo -
pá nak ne gye dik so rá ban az „Igaz ga tó ság” szö veg rész
 helyébe az „Igaz ga tó sá ga” szö veg lép;

c) a Ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Pol gá ri”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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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A Kormány
167/2007. (VI. 28.) Korm.

rendelete

a Közlekedésbiztonsági Szervezetrõl  szóló
278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 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 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ki je lö lé se tár gyá ban
a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.)
22.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás, az ál la -
mi köz le ke dés biz ton sá gi szerv ki je lö lé se tár gyá ban a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 73/A.  §
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet rõl  szóló 278/2006.
(XII. 23.) Korm. 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 Kor mány köz le ke dés biz ton sá gi, va la mint ál la mi
köz le ke dés biz ton sá gi szerv ként a Szer ve ze tet je lö li ki,
amely or szá gos ille té kességgel jár el.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 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
168/2007. (VI. 28.) Korm.

rendelete

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési
Hatósággal összefüggõ 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 a) és c) pont já ban meg ál la -
pí tott fel adat kör ében el jár va, va la mint

a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a
(3) be kez dé se a) pont já nak 5., 8. és 12. al pont já ban,

a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
50/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és k) 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), e),
l) és s) pont já ban,

a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
73.  §-a (1) be kez dé sé ben, va la mint (3) be kez dé sé nek a),
b), d) és e) pont já ban,

a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör -
vény 80.  §-ának c) pont já ban,

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 j) és p) 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 g) és 
m) pont já ban,

a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (1) be kez dé sé nek a), b), g) és h) pont já ban,

a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 59.  §-a (1) be kez dé sé -
nek c) és f) pont já ban,

a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
113.  §-ának a) pont já ban,

a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának
a) pont já ban,

a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény
60.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban, va la mint

a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt 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.  §-a (5) be kez dé -
sé nek b) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 4/A.  §-ában, 5/A.  §-a (13) be kez dé sé nek b) pont -
já ban, va la mint 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben és (3) be kez -
dé sé ben a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis” szö veg rész
he lyé be a „Ki emelt Ügyek” szö veg lép.

(2) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „és re gi o ná lis
igaz ga tó sá gai” szö veg rész he lyé be a „Köz pon ti Hi va ta la,
Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga és re gi o ná lis igaz ga tó sá gai”
szö veg lép.

2.  §

A gyor san rom ló élel mi sze rek nem zet kö zi szál lí tá sá ról
és az ilyen szál lí tás hoz hasz nált kü lön le ges szál lí tó esz kö -
zök rõl  szóló, Genf ben, 1970. szep tem ber 1. nap ján kelt
Eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 25/1989.
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(III. 17.) MT ren de let mel lék le té nek „Gaz da sá gi és Köz le -
ke dé si Mi nisz té ri um” al cí mé ben a má so dik, ne gye dik és
ötö dik gon do lat je les be kez dés ben a „Közép-magyaror -
szági Re gi o ná lis” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek”
szö veg lép.

3.  §

Az adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás nak mi nõ sü lõ,
 fogyasztói ár ki egé szí tést nem tar tal ma zó köz le ke dé si és
pos tai ked vez mé nyek rõl  szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm.
ren de let 2.  §-ának b) pont já ban a „– a te rü le ti szer vei
 kivételével –” szö veg rész he lyé be a „Köz pon ti Hi va ta la,
Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga és Pá lya al kal mas ság Vizs gá -
la ti Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

4.  §

(1) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Vhr.) 1.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga, mint lé gi köz le ke dé si ha tó ság (a továb biak -
ban: lé gi köz le ke dé si ha tó ság) ha tás kö re ki ter jed a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén”

(2) A Vhr. 1.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben, va la mint (6) be kez dé sé ben és (10) be kez dé sé ben a
„PLI” szö veg rész he lyé be a „lé gi köz le ke dé si ha tó ság”
szö veg lép.

(3) A Vhr. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga, mint ka to nai lég ügyi ha tó ság (a továb biak -
ban: ka to nai lég ügyi ha tó ság) fel ada tai a kö vet ke zõk”

(4) A Vhr. 21/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21/A.  § A lég vé del mi ké szen lé ti gya kor ló re pü lé se ket
az ille té kes irá nyí tó egy sé gek kö zött lét re jött – a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság ál tal a pol gá ri és az ál la mi célú lé gi köz le ke -
dés sel össze füg gõ kö ve tel mé nyek egy ide jû figye lembe -
véte lével jó vá ha gyott – együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
fog lal tak sze rint kell vég re haj ta ni.”

5.  §

(1) A re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben az „Az ille té kes lé gi köz le ke dé si” szö veg rész he lyé be
az „A lé gi köz le ke dé si” szö veg, 5.  §-ának (1) és (2) be kez -

dé sé ben, 6.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben, 17.  §-ának
(5) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
21.  §-ának (5) be kez dé sé ben és (6) be kez dé sé ben, va la -
mint 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az ille té kes lé gi köz -
le ke dé si” szö veg ré szek he lyé be az „a lé gi köz le ke dé si”
szö veg lép.

(2) A re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az Lt. 37.  § (1) be kez dés bb) pont sze rin ti repülõ -
terek ese té ben a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a zaj gát ló vé dõ -
öve ze tet ki je lö lõ ha tá ro za tá ban ren del ke zik a do ku men tu -
mok nyil vá nos sá gát, a be te kin té si jo go sult sá got il le tõ en.”

(3) A re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló
vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let 28.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„a) lé gi köz le ke dé si ha tó ság:
aa) ál la mi re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér, il let ve

kö zös fel hasz ná lá sú ka to nai és pol gá ri re pü lõ tér ese té ben
a ka to nai lég ügyi ha tó ság,

ab) min den egyéb re pü lõ tér ese té ben a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság”

6.  §

Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 3. mel -
lék le té nek 23. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„23. Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga

Lé gi köz le ke dés, ál la mi
célú lé gi köz le ke dés”

7.  §

(1) A ma gyar lég tér igény be vé te lé rõl  szóló 4/1998.
(I. 16.) Korm. ren de let 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az együtt mû kö dés rend jét a Ma gyar Hon véd ség ki -
je lölt szer ve ze te, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott lé gi for gal mi szol gá lat kö zöt ti, a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság ál tal a pol gá ri és az ál la mi célú lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ kö ve tel mé nyek egy ide jû figye lembe véte lével
jó vá ha gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dás sza bá lyoz za.”

(2) A ma gyar lég tér igény be vé te lé rõl  szóló 4/1998.
(I. 16.) Korm. ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet -
ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
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„(3) Az együtt mû kö dés rész le tes rend jét a Ma gyar Hon -
véd ség ki je lölt szer ve ze te, il let ve a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott lé gi for gal mi szol gá lat kö zöt ti, a lé gi köz le -
ke dé si ha tó ság ál tal a pol gá ri és az ál la mi célú lé gi köz le ke -
dés sel össze füg gõ kö ve tel mé nyek egy ide jû figye lembe -
véte lével jó vá ha gyott együtt mû kö dé si meg ál la po dás sza -
bá lyoz za.

(4) A (3) be kez dés, va la mint 6.  § (4) be kez dés sze rin ti, a 
lég tér fel ügye let el lá tá sá val és a lég tér vé del mé vel kap cso -
la tos együtt mû kö dé si meg ál la po dás az aláb bi te rü le tek re
ter jed ki:

a) a jog el le nes be avat ko zás alatt álló, va la mint ter ro ris -
ták ál tal el té rí tett és fegy ver ként fel hasz nál ni ter ve zett pol -
gá ri lé gi jár mû vek je len tet te fe nye ge tés el há rí tá sá val kap -
cso la tos együtt mû kö dés sza bá lya i ra;

b) a lé gi köz le ke dé si bal ese tek, a sú lyos re pü lõ ese mé -
nyek, a re pü lõ ese mé nyek és a lé gi köz le ke dé si rend el le nes -
sé gek kö vet kez mé nyei fel szá mo lá sá val és az ada tok rög zí -
té sé vel kap cso la tos együtt mû kö dés sza bá lya i ra;

c) a lé gi jár mû vek azo no sí tá sá hoz szük sé ges au to ma ti -
kus adat to váb bí tás és ki egé szí tõ in for má ci ók át adá sá nak
sza bá lya i ra;

d) a lég vé del mi ké szen lé ti erõk nek a lég tér szu ve re ni tás 
meg óvá sa, il let ve a lég tér vé del me ér de ké ben vég re haj tott
re pü lé se i vel kap cso la tos együtt mû kö dés el já rá sa i ra;

e) a pol gá ri lé gi for gal mi irá nyí tó és a lég vé del mi irá -
nyí tó szol gá la tok kö zöt ti ko or di ná ció, va la mint a radar-
 irányítás fe le lõs sé ge át adás-át vé te lé nek el já rá sa i ra.”

8.  §

(1) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de -
let 1. mel lék le té nek 4.1. és 4.3. pont já ban a „Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis” szö veg ré szek he lyé be a „Ki emelt
Ügyek” szö veg lép.

(2) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de -
let 1. mel lék le té nek 4.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„4.2. vas úti ügyek ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille -

té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la;”

(3) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de -
let 1. mel lék le té nek 5.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„5.2. ál la mi lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi ügyek ben
– elsõ fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi -

köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la;”

9.  §

Az úszó lé te sít mé nyek lajst ro mo zá sá ról  szóló 198/2000. 
(XI. 29.) Korm. ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Kö zép-ma gyar or szá -
gi Re gi o ná lis” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek”
szö veg, va la mint

b) 3. mel lék le té ben fog lalt lajst ro mo zá si bi zo nyít vány
szö ve gé ben a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis” szö veg -
rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek” szö veg, ille tõ leg a „Cent -
ral-Hun ga ri an Re gi o nal Di rec to ra te” szö veg rész he lyé be
a „Di rec to ra te of Pri o rity Is su es” szö veg

lép.

10.  §

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. mel lék le té nek 2. pont já ban az elsõ fo kon be vo -
nan dó ha tó ság ként meg je lölt „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
 helyébe a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga, vas úti ügyek ben a Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

11.  §

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 -
delet

a) 3.  §-ának (2), (4), (5) és (6) be kez dé sé ben a „Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis” szö veg ré szek he lyé be a
„Ki emelt Ügyek” szö veg,

b) 3.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si és Víz -
ügyi” szö veg rész he lyé be a „Köz le ke dé si „ szö veg

lép.

12.  §

A sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és
ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. ren de let 1. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um te rü le tén

a) út-, vas út-,
va la mint ví zi -
köz le ke dé si
ügyek ben:

a) Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga 

a) Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hiva -
tala
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b) re pü lé si
ügyek ben:

b) Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga

b) Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hiva -
tala”

13.  §

(1) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 180/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let 4. mel lék le te 5. pont ja b) al pont já ban az „elsõ fo -
kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá -
gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be az „elsõ
fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

(2) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 180/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let 4. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szak te rü le tén:

– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz -
le ke dé si Igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la

az ál la mi re pü lé sek biz ton sá ga,”

[kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.]

(3) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 180/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let 4. mel lék le té nek 5. pont ja a) al pont já nak he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um te rü le tén:]

„a) pol gá ri re pü lé si ügyek ben:

– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz -
le ke dé si Igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la

a pol gá ri re pü lés biz ton sá ga,”

[kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.]

(4) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 180/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let 4. mel lék le te 5. pont ja c) al pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um te rü le tén:]

„c) vas úti ügyek ben

– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,

– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la

a vas úti köz le ke dés biz ton sá ga,”

[kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.]

14.  §

(1) A ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -
mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -
de let 3.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá -
ga) ha jó zá si ha tó sá gi jog kör ben elsõ fo kon or szá gos ille té -
kességgel jár el”

(2) A ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la -
mint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren -
de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és
3.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

15.  §

A ví zi köz le ke dés egyes bel ví zi uta kon kör nye zet vé del -
mi okok ból való kor lá to zá sá ról és a kor lá to zás alá esõ te -
rü le te ken ki ad ha tó üze mel te té si en ge dély rõl  szóló
30/2003. (III. 18.) Korm. ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben és (5) be kez dé sé ben a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek” szö veg lép.

16.  §

A ma gyar vízi uta kon kül föl di ál la mok lo bo gó ja alatt
köz le ke dõ ten ge ri ha jók biz ton sá gi el len õr zé sé rõl  szóló
225/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let 3.  §-ának 4. pont já ban 
a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis” szö veg rész he lyé be
a „Ki emelt Ügyek” szö veg lép.

17.  §

A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em -
be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. ren de let 3.  §-ának
(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé ben a „Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt
Ügyek” szö veg lép.

18.  §

A te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rás ról  szóló 134/2005.
(VII. 14.) Korm. ren de let 2. mel lék le té nek „Szak ha tó sá -
gok” címe alat ti táb lá zat 2. pont já ban a „köz le ke dés” szak -
te rü let sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[2. Érin tett ség ese tén be vo nan dók:]
„köz le ke dés Nem ze ti Köz le -

ke dé si Ha tó ság
re gi o ná lis igaz -
ga tó sá gai, a
Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga, va -
la mint a Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha -
tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó -
sá ga

Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta -
la”

19.  §

(1) 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. mel lék le té nek 4. c) és e) pont já ban a „Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis” szö veg ré szek he lyé be a
„Ki emelt Ügyek” szö veg lép.

(2) 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. mel lék le te 4. pont já nak b) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szak te rü le -
tén:]

„b) pol gá ri re pü lé si ügyek ben:
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz -

le ke dé si Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la,”

(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. mel lék le te 4. pont já nak d) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szak te rü le -
tén:]

„d) vas úti ügyek ben:
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la,”

(4) 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. mel lék le té nek 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„5. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szak te rü le tén:
ál la mi célú lé gi köz le ke dés:
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz -

le ke dé si Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la;”

20.  §

(1) 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. mel lék le te 2. pont já nak q) al -
pont já ban a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis” szö veg -
rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek” szö veg lép.

(2) 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. mel lék le te 2. pont ja p) al -
pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„p) vas utak lé te sí té sé nek mû sza ki meg va ló sít ha tó sá ga
te kin te té ben:
elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille -

té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga
má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la;”

21.  §

Egyes fes té kek, lak kok és jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re
szol gá ló ter mé kek szer ves ol dó szer tar tal má nak sza bá lyo -
zá sá ról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 5.  §-ának
(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé ben, va la mint 6. §-ának
(2) be kez dé sé ben a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis”
szö veg rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek” szö veg lép.

22.  §

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 ki -
emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 150/2006.
(VII. 21.) Korm. ren de let

a) 2. mel lék le té nek 1., 2. és 3. táb lá za tá ban a „Köz le ke -
dés” al cím alatt „El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je lölt
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg ré szek he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö -
veg, ille tõ leg

b) 2. mel lék le té nek 1., 2. és 3. táb lá za tá ban a „Köz le ke -
dés” al cím alatt „El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je lölt
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga” szö veg ré szek he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

23.  §

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
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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

a) 2. mel lék le té nek 1., 2., 3. és 4. táb lá za tá ban a „Köz -
le ke dés” al cím alatt „El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je -
lölt „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg ré szek he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga”
szö veg, ille tõ leg

b) 2. mel lék le té nek 2., 3. és 4. táb lá za tá ban a „Köz le ke -
dés” al cím alatt „El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je lölt
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga” szö veg ré szek he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

24.  §

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

a) 1. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 1. pont já ban „El sõ -
fo kú en ge dé lye zõ ha tó ság”-ként meg je lölt „Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 2. mel lék le té nek 1. táb lá za tá ban a „Köz le ke dés” al -
cím alatt, a 2., va la mint a 3. fran cia be kez dés a) pont ja i ban
„El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je lölt „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga” szö veg ré szek he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 2. mel lék le té nek 1. táb lá za tá ban a „Köz le ke dés” al -
cím alatt, a 2., va la mint a 3. fran cia be kez dés b) pont ja i ban
„El sõ fo kú szak ha tó ság ként” meg je lölt „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg ré -
szek he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 2. mel lék le té nek 2. táb lá za tá ban a „Köz le ke dés”
 alcím alatt „El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je lölt „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö veg, ille -
tõ leg

e) 2. mel lék le té nek 1. és 2. táb lá za tá ban a „Köz le ke -
dés” al cím alatt „El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je lölt
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga” szö veg ré szek he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

25.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat és
 hatáskörérõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let

4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A mi nisz ter a köz le ke dé sért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben irá nyít ja:

a) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó sá got,
b) a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pon tot,
c) a Ma gyar Vas úti Hi va talt,
d) a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve ze tet,
e) a szol no ki MÁV Kór ház és Ren de lõ in té ze tet.”

(2) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban és 3.  §-a (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ 
szö ve gé ben a „köz le ke dés po li ti ká ért” szö veg rész he lyé be
a „köz le ke dé sért” szö veg lép.

26.  §

A transz eu ró pai köz út há ló zat nak a Ma gyar Köz tár sa ság 
te rü le tén lévõ alag út ja i ra vo nat ko zó biz ton sá gi mi ni mum -
kö ve tel mé nyek rõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. ren de let
2.  §-ának h) pont já ban a „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt Ügyek” szö veg lép.

27.  §

A bu da pes ti 4-es met ró vo nal Ke len föl di pá lya ud var–
Bos nyák tér kö zöt ti sza ka sza meg va ló sí tá sá val össze füg -
gõ 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 89/2007. (IV. 26.) Korm. ren -
de let

a) 1. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 1., 2. és 4. pont já -
ban „El sõ fo kú en ge dé lye zõ ha tó ság”-ként meg je lölt
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi
 Regionális Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga” szö -
veg,

b) 1. mel lék le te 4. pont já ban a „má sod fo kú en ge dé lye -
zõ ha tó ság”-ként meg je lölt „Kö zép-ma gyar or szá gi re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 2. mel lék le té nek 3. táb lá za tá ban a „Vas út ha tó sá gi
ügyek” al cím alatt, va la mint 4. táb lá za tá ban a „Vas úti
ügyek” al cím alatt „El sõ fo kú szak ha tó ság”-ként meg je lölt
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi
 Regionális Igaz ga tó sá ga” szö veg ré szek he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga”
szö veg
lép.

28.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén 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

a) a Vhr. 2.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja,
b) a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló

 védõövezetek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let 24.  §-a,

c) az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 3. mel -
lék le té nek 24. pont ja,

d) a ma gyar lég tér igény be vé te lé rõl  szóló 4/1998.
(I. 16.) Korm. ren de let 3.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja,

e) az egyes köz le ke dé si tár gyú kor mány ren de le tek nek
a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos
mó do sí tá sá ról  szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let
18.  §-a, 20.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint 30.  §-a,

f) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 265/2006. (XII. 20.) Korm. ren -
de let 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ma gyar lég tér igény be vé te lé rõl  szóló 4/1998.

(I. 16.) Korm. ren de let 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben és
(6) be kez dé sé ben, 3.  §-a (4) be kez dé sé ben, (5) be kez dé sé -
nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, va la mint 8.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben,

b) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de -
let 1. mel lék le té nek 4.4. pont já ban,

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 180/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let 4. mel lék le té nek 5. a) pont já ban,

d) a hul la dék gaz dál ko dá si ter vek rész le tes tar tal mi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let
2. mel lék le té nek o) pont já ban,

e) a pol gá ri lé gi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya i ról és
a Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott ság jog kö ré rõl, fel ada ta i -
ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben és (4) be kez dé -
sé ben, 4.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban, 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben, (6) be kez dé sé ben, (7) be -
kez dé sé ben, (8) be kez dé sé ben, (9) be kez dé sé ben és
(10) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (2) be -
kez dé sé ben, 5.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben, 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a 8.  §-át meg elõ zõ al cím -
ben, 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 8.  §-a (2) be kez dé sé nek
fel ve ze tõ szö ve gé ben, 8.  §-ának (3) be kez dé sé ben és
(4) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 10.  §-ának
e) pont já ban, 11.  §-ának g) pont já ban, 15.  §-a (3) bekez -
désének a) pont já ban, 17.  §-ának (9) be kez dé sé ben és
(10) be kez dé sé ben, 18.  §-ának a) pont já ban, 19.  §-ának
a) pont já ban, 20.  §-ának a) pont já ban, 21.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 21.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben, 21.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 21.  §-a (4) be kez dé sé -
nek elsõ és má so dik mon da tá ban, va la mint (5) be kez dé sé -
nek elsõ, má so dik és har ma dik mon da tá ban, 22.  §-ának

(2) be kez dé sé ben, (3) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé ben,
23.  §-ának (1) be kez dé sé ben, (2) be kez dé sé ben és (3) be -
kez dé sé ben, 26.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ és má so dik
mon da tá ban, to váb bá 28.  §-ának (2) be kez dé sé ben
a „Pol gá ri” szö veg ré szek ha tá lyu kat vesz tik.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vhr.
a) 1.  §-a (4) be kez dé sé nek 26. pont já ban az „és a ka to -

nai lég ügyi ha tó ság gal” szö veg rész,
b) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek o) pont já ban az „ille té -

kességi kö ré ben” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ma gyar
lég tér igény be vé te lé rõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. ren de -
let

a) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ , il let ve a ka to nai
lég ügyi ha tó sá got” szö veg rész,

b) 5.  §-ában az „– a pol gá ri lé gi köz le ke dést érin tõ ese -
tek ben az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga
egyet ér té sé vel –” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

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
169/2007. (VI. 28.) Korm.

rendelete

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól  szóló 

242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A te le pü lé si hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tá si díj meg -
ál la pí tá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról  szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
7.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„7.  § (1) A köz szol gál ta tá si díj meg ál la pí tá sa az ál ta lá -
nos for gal mi adó nél kül szá mí tott egy ség nyi díj té te lek
meg ha tá ro zá sá val tör té nik. Az egy ség nyi díj té telt a 6.  § (1) 
és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in do kolt költ sé gek, rá -
for dí tá sok és a 6.  § (3) be kez dé se sze rin ti nye re ség össze ge 
és a vár ha tó szol gál ta tá si mennyi ség há nya do sa ként kell
meg ál la pí ta ni. Te le pü lé si szi lárd hul la dék ese té ben a vár -
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ha tó szol gál ta tá si mennyi ség a te le pü lé sen szol gál ta tást
igény be ve võk szá má nak és a faj la gos hul la dék mennyi -
ség nek a szor za ta. A faj la gos hul la dék mennyi ség meg -
határozása a díj kal ku lá ció ré sze, ame lyet az elõ zõ évi
tény le ges szol gál ta tá si mennyi ség alap ján kell szá mí ta ni.

(2) Az egy ség nyi díj té tel a te le pü lé si szi lárd hul la dék kal 
kap cso la tos köz szol gál ta tás ese tén a gyûj tõ e dény zet egy -
sze ri ürí té si díja, il let ve az el szál lí tás ra át vett hul la dék
 tömeg vagy tér fo gat sze rint meg ha tá ro zott díja.

(3) Az egy ség nyi díj té tel a te le pü lé si fo lyé kony hul la -
dék kal kap cso la tos köz szol gál ta tás ese tén – a (4) be kez -
dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a te le pü lé si ön kor mány zat
dön té se alap ján:

a) az el szál lí tás ra ke rü lõ fo lyé kony hul la dék egy ség nyi 
tér fo ga tá nak ke ze lé si díja, vagy

b) az in gat la non ke let ke zõ fo lyé kony hul la dék mennyi -
ség egy ség nyi tér fo ga tá nak, il let ve kü lön jog sza bály alap -
ján en ge dé lye zett szenny víz-el szik kasz tás ese té ben az
 elszállításra ke rü lõ fo lyé kony hul la dék egy ség nyi tér fo ga -
tá nak ke ze lé si díja. Az in gat la non ke let ke zõ fo lyé kony
hul la dék mennyi sé gé nek ki szá mí tá sá nál, az in gat la non
 fogyasztott (szám lá zott) víz mennyi sé get kell ala pul ven ni.

(4) A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz -
títási Meg va ló sí tá si Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) ha tá lya alá tar to zó
te le pü lé se ken a fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé nek dí ját a
(3) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján kell meg ha tá -
roz ni a Kr. 2.  §-ában meg ha tá ro zott idõ pon tok tól kezdõ -
dõen.

(5) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti fo lyé kony hul la dék 
mennyi sé gé nek meg ha tá ro zá sá nál nem ve he tõ figye -
lembe:

a) az a hul la dék mennyi ség, ami a víz ügyi ha tó ság
 engedélye alap ján ön ál ló szenny víz el he lye zõ mû ben vagy
be fo ga dó ban nyert el he lye zést;

b) az a hul la dék mennyi ség, amely nek a köz mû ves
szenny víz el ve ze tést szol gá ló vízi lé te sít mény be ve ze té sét
a víz ügyi ha tó ság nem en ge dé lyez te vagy meg til tot ta, és
el he lye zé sét az in gat lan tu laj do nos szám lá val iga zol ta;

c) az a víz mennyi ség, amely az ivó víz ve ze ték meg -
hibásodása kö vet kez té ben a kör nye zet ben el szi vár gott;

d) az év meg ha tá ro zott idõ sza ká ban lo cso lá si célú fel -
hasz ná lás ra figye lembe vett ivó víz mennyi ség, amely nem
le het ke ve sebb, mint az adott idõ szak hoz tar to zó víz hasz -
ná lat 10%-a;

e) a házi ivó víz ve ze ték há ló zat ra a ví zi köz mû-szol gál -
ta tó és a -fo gyasz tó in gat lan tu laj do nos írás be li meg ál la po -
dá sa, il le tõ leg a ví zi köz mû-szol gál ta tó hoz zá já ru lá sa sze -
rint te le pí tett mel lé kvíz mé rõn mért el kü lö ní tett lo cso lá si
víz hasz ná lat, ha a d) pont sze rin ti ked vez mény igény be vé -
te lé re nem ke rül sor.

(6) Az egy ség nyi díj té te lek – el kü lö nít ve – tar tal maz -
zák:

a) a te le pü lé si szi lárd hul la dék ese té ben a hul la dék be -
gyûj té sé nek, szál lí tá sá nak, sze lek tív gyûj té sé nek és az

utó gon do zás ra, il let ve mo ni to ro zás ra is ki ter je dõ ár tal mat -
la ní tá sá nak,

b) a te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ese té ben a hul la dék
be gyûj té sé nek, szál lí tá sá nak és ár tal mat la ní tá sá nak, il let -
ve nem szenny víz tisz tí tó ban tör té nõ el he lye zé se ese té ben
az utó gon do zás ra és a mo ni to ro zás ra is ki ter je dõ
költ sé ge it.

(7) A fi ze ten dõ köz szol gál ta tá si díj:
a) a te le pü lé si szi lárd hul la dék ese té ben az egy ség nyi

díj té tel és az ürí té sek mennyi sé gé nek, il let ve gya ko ri sá gá -
nak a szor za ta;

b) a te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ese té ben
ba) az egy ség nyi díj té tel és a szol gál ta tá si mennyi ség -

nek, il let ve gya ko ri sá gá nak a szor za ta,
bb) az egy ség nyi díj té tel és az in gat la non ke let ke zõ

 folyékony hul la dék mennyi sé gé nek a szor za ta.
(8) A víz jo gi üze mel te té si en ge déllyel ren del ke zõ kü lön 

jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott egye di szenny víz tisz tí tó
be ren de zés üze mel te tõ je men te sül a (7) be kez dés b) pont -
já ban meg ha tá ro zott díj fi ze té si kö te le zett ség alól.

(9) A köz szol gál ta tó kö te les a köz szol gál ta tá si díj meg -
ál la pí tá sa ér de ké ben díj kal ku lá ci ót ké szí te ni. Ha a köz -
szol gál ta tó a köz szol gál ta tás kö ré be tar to zó te vé keny ség
mel lett más gaz da sá gi te vé keny sé get is foly tat, a költ ség -
terv ben a költ sé gek szi go rú el kü lö ní té sé nek mód sze rét is
al kal maz nia kell.”

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú ni us 30-án lép ha tály ba.

(2) Ezen ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a te le -
pü lé si hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tá si díj megállapítá -
sának rész le tes szak mai sza bá lya i ról  szóló 242/2000.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 365/2004.
(XII. 26.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(3) 2007-ben az R. 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tól el -
té rõ en az ön kor mány zat rö vi debb idõ szak ra is meg ál la pít -
hat ja a díj fi ze té si idõ sza kot.

3.  §

(1) Az R. 8.  §-a (1) be kez dé sé ben a „7.  § (2) be kez dés
a) pont ja” szö veg rész he lyé be a „7.  § (2) be kez dés” szö -
veg rész lép.

(2) Az R. 8.  §-a (2) be kez dé sé ben a „7.  § (2) be kez dés -
ben” szö veg rész he lyé be a „7.  § (2) és (3) be kez dé se” szö -
veg rész lép.

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

1 174/2003. (X. 28.) Korm. ren de let a köz mû ves szenny víz el ve ze tõ és
-tisz tí tó mû vel gaz da sá go san el nem lát ha tó te rü le tek re vo nat ko zó Egye di
Szenny víz ke ze lés Nem ze ti Meg va ló sí tá si Prog ram já ról.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnök
3/2007. (VI. 28.) ME

rendelete

a miniszterelnök helyettesítésérõl

Az Al kot mány 33.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a
 következõket ren de lem el:

1.  §

A mi nisz ter el nö köt – el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter he lyet te sí ti.

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba; egy ide jû -
leg a mi nisz ter el nök he lyet te sí té sé rõl  szóló 1/2006.
(VI. 9.) ME ren de let a ha tá lyát vesz ti.

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

A Miniszterelnök
4/2007. (VI. 28.) ME

rendelete

a miniszterek helyettesítésének rendjérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 76.  §-ának (3) 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.  §

A mi nisz te rek he lyet te sí té sé nek rend je – a mi nisz ter el -
nök el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a kö vet ke zõ:

Köl csö nö sen he lyet te sí ti egy mást
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és a

pénz ügy mi nisz ter,
– az egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint az ok ta tá si és

kul tu rá lis mi nisz ter,
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, va la -

mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
– a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a szo -

ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
– a hon vé del mi mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter,

– az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, va la mint az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,

– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár -
ca nél kü li mi nisz ter, va la mint a kor mány za ti igaz ga tás
össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter.

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba; egy ide jû -
leg a mi nisz te rek he lyet te sí té sé nek rend jé rõl  szóló 4/2006. 
(VI. 22.) ME ren de let, va la mint a mi nisz te rek he lyet te sí té -
sé nek rend jé rõl  szóló 4/2006. (VI. 22.) ME ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 5/2006. (VII. 13.) ME ren de let a ha tá lyát
vesz ti.

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

A Miniszterelnök
5/2007. (VI. 28.) ME

rendelete

egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül
helyezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 76.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott
 felhatalmazás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam re -
form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá nyí tá sá ért fe le lõs
kor mány biz tos szer ve zet irá nyí tó jog kö ré rõl  szóló 2/2006.
(VI. 22.) ME ren de let, a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos szer ve zet irá nyí tó jog kö ré rõl  szóló 3/2006.
(VI. 22.) ME ren de let, a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos szer ve zet irá nyí tó jog kö ré rõl  szóló 3/2006.
(VI. 22.) ME ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/2006.
(VII. 25.) ME ren de let, va la mint az egész ség ügyi mi nisz -
te ri fel ada to kat ide ig le ne sen el lá tó mi nisz ter meg bí zá sá ról 
 szóló 2/2007. (IV. 6.) ME ren de let a ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba és 2007. jú -
li us 2-án a ha tá lyát vesz ti.

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

5952 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám



A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
17/2007. (VI. 28.) MeHVM

rendelete

az állami vezetõk üdültetését biztosító üdültetési
intézmények igénybevételi rendjérõl  szóló

7/2001. (III. 5.) MeHVM rendelet módosításáról

Az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz -
tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok fel té -
te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Korm. r.) 13.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kör -
ben és a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 9.  §-a (4) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál la mi ve ze tõk üdül te té sét biz to sí tó üdül te té si in téz -
mé nyek igény be vé te li rend jé rõl  szóló 7/2001. (III. 5.)
MeHVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé sé -
nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó igény jo go sul tak
– egy sé ges té rí té si dí jak mel lett –;

a) az ál la mi ve ze tõ, a kor mány biz tos, a mi nisz te ri biz -
to s és a mi nisz ter el nö ki meg bí zott [Korm. r. 13.  §
(1) bek.];

b) az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz jo gi tisztvi -
selõ, va la mint a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt kü lön jog -
sza bály ál tal e jut ta tás ra fel jo go sí tott ve ze tõ;

c) – sza bad fé rõ hely ese tén –
ca) az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá gá nak el nö ke,
cb) a mi nisz té ri um és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal fõ osz -

tály ve ze tõ je, a nagy kö vet, a kor mány fõ ta nács adó, a mi -
nisz te ri fõ ta nács adó, po li ti kai fõ ta nács adó, po li ti kai
 tanácsadó,

cc) a köz pon ti hi va tal, a re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si
szerv és a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je és he lyet te se,

cd) a 45% és en nél ma ga sabb ve ze tõi pót lék kal be so -
rolt bíró, a ma ga sabb ve ze tõ ál lá sú ügyész, az Or szá gos
igaz ság szol gál ta tá si Ta nács bíró tag ja és a Hi va ta lá nak
 fõosztályvezetõje,

ce) a tá bor nok, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
 fõkapitánya, he lyet te se, fõ igaz ga tó ja, a Köz tár sa sá gi
 Õrezred pa rancs no ka, a me gyei (fõ vá ro si) fõ ka pi tány és
he lyet te se, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal, az In for má ci ós
Hi va tal, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat, a Ka to nai Fel -
de rí tõ Hi va tal, a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja
és he lyet te se ik, az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság fõ igaz ga tó ja és he lyet te se, a bün te tés-vég re haj tás
or szá gos pa rancs no ka és he lyet te se, a Vám- és Pénz ügy õr -
ség or szá gos pa rancs no ka és fõ igaz ga tó ja, a Ha tár õr ség
or szá gos pa rancs no ka és he lyet te se,

cf) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter irá nyí -
tá sa (fel ügye le te) alá tar to zó költ ség ve té si szerv ve ze tõ je,
he lyet te se és igaz ga tó ja, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
ve zér igaz ga tó ja és he lyet te se,

cg) a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke, al el nö ke, mo ne tá -
ris ta ná csá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia ren des és le ve le zõ tag ja, az ál la mi
egye tem és fõ is ko la rek to ra,

ch) a mi nisz ter el nök, mi nisz ter meg hí vott ven dé ge,

ci) a nyu gal ma zott ál la mi ve ze tõ;

d) az a)–c) alat ti sze méllyel együtt üdü lõ az 5.  § (3) be -
kez dés A) pont ja sze rin ti hoz zá tar to zó ja.”

2.  §

Az R. 2.  § da) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(üdü lé si sze zon idõ sza kok: az ál la mi ve ze tõk szer ve zett
és in téz mé nyes üdül te té sé re ki je lölt, nap tá ri lag meg ha tá -
ro zott idõ szak:)

„da) is ko lai ta ní tá si szü net meg ha tá ro zá sá tól füg gõ en
– el té rõ té rí té si díjú elõ-, fõ- és utó sze zon ra osz tott – nyá ri
üdü lé si sze zon”

3.  §

(1) Az R. 3.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az éves üdü lé si ter vet a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
kor mány za ti sze mély ügyért fe le lõs ál lam tit ká ra (a továb -
biak ban: ál lam tit kár) ja nu ár 31-ig ha tá roz za meg és gon -
dos ko dik an nak az igény jo go sul tak szá má ra tör té nõ meg -
is mer te té sé rõl.

(2) Az igény jo go sult ré szé re az üdü lé si igény be je len tõ
la pot, a be u ta ló kat, va la mint a be fi ze tés hez igé nyelt csek -
ket az ál lam tit kár adja ki. Az igény jo go sult tal együtt üdü -
lõ hasz ná lat ra jo go sult nem ren del ke zik ön ál ló üdü lé si jog -
gal és ön ál ló el he lye zé si igénnyel.”

(2) Az R. 3.  § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben az igény jo go sul tak szá ma meg ha lad ja 
a szál lás he lyek (lak osz tá lyok) szá mát, az üdü lé si név jegy -
zé ket az ál la mi tiszt ség vi se lõi rang sor sze rint kell össze ál -
lí ta ni. Az ak tív igény jo go sul tak üdü lé si igény be je len té se
el sõbb sé get él vez a nyug dí ja sok kal szem ben. Ez a ren del -
ke zés nem vo nat ko zik a volt köz jo gi tiszt ség vi se lõk re.

(5) Az ál la mi ve ze tõi üdül te tés el sõ sor ban az 1.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont ban fog lalt igény jo go sul tak pi he né sét
szol gál ja.”
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4.  §

Az 5.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A té rí té si dí jak meg ál la pí tá sa az aláb bi ka te gó ri ák -
ra vo nat ko zik:

A) igény jo go sul ti ka te gó ria:
1. igény jo go sult,
2. igény jo go sult hoz zá tar to zó ja (há zas társ, élet társ,

 jegyes, gyer mek – a nap pa li ta go za tos ta nul má nyok foly ta -
tá sá ról ta nul má nyi iga zo lás sal nem ren del ke zõ nagy ko rú
gyer mek ki vé te lé vel –, más egye nes ág be li ro kon, test vér,
az igény jo go sult gyer mek há zas tár sa;

B) egyéb ka te gó ria:
Az A) ka te gó ri á ba nem tar to zó sze mély.”

5.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let a – a 4.  § ki vé te lé vel – a ki hir de té sét
kö ve tõ na pon lép ha tály ba. A 4.  § a ki hir de tést kö ve tõ
3. na pon lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 3.  §
(3) be kez dé sé ben, 4.  § (5) be kez dé sé ben és 7.  § (3) be kez -
dé sé ben a „he lyet tes ál lam tit kár”, to váb bá az 5.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben és a 7.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga -
tá si ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az „ál lam tit kár” szö -
veg, a 4.  § (2) be kez dé sé ben a „b)–e)” szö veg rész he lyé be
a „b)–c)”, (5) be kez dé sé ben az „a)–f)” szö veg rész he lyé be
az „a)–c)” szö veg, a 7.  § (3) be kez dé sé ben a „pro to koll
 lista” szö veg rész he lyé be a „név jegy zék” szö veg, az
1. szá mú mel lék le té ben az Al kot mány bí ró ság el nö ké re
 vonatkozó sor ban meg je lölt jog sza bály he lyé be a „2000.
évi XXXIX. tör vény 24.  § (1) be kez dés” szö veg lép.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 2.  §
a) és b) pont ja, to váb bá a 4.  § (3) és (4) be kez dé se, va la -
mint az R. mó do sí tá sá ról  szóló 5/2005. (VI. 30.) MeHVM
ren de let a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Melléklet a 17/2007. (VI. 28.) MeHVM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 7/2001. (III. 5.) MeHVM ren de let hez

Jogszabály alapján állami vezetõi juttatásra jogosult személyek

Ál la mi tiszt ség Jo go sult ság ról ren del ke zõ jog sza bály

Az Al kot mány bí ró ság he lyet tes el nö ke és tag jai 1989. évi XXXII. tv. 13.  §

Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke 1989. évi XXXVIII. tv. 14.  §

Ál la mi Szám ve võ szék el nök he lyet te sei 1989. évi XXXVIII. tv. 14.  § (1) bek.

Ál la mi Szám ve võ szék szám ve võ igaz ga tó 1989. évi XXXVIII. tv. 14.  § (5) bek.

Or szág gyû lés al el nö kei 1990. évi LVI. tv. 1.  § (6) bek.

Az Al kot mány bí ró ság Hi va ta lá nak ve ze tõ je 1992. évi XXIII. tv. 1.  § (3) bek.

Or szág gyû lés Hi va ta la ve ze tõ je 1992. évi XXIII. tv. 1.  § (3) bek.

Or szág gyû lés Hi va ta la ve ze tõ he lyet te se 1992. évi XXIII. tv. 1.  § (3) bek.

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke 1993. évi XLVI. tv. 4.  § (3) bek.

Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nök he lyet te sei 1993. évi XLVI. tv. 4.  § (3) bek.

Ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa 1993. évi LIX. tv. 9.  § (1) bek.

Adat vé del mi biz to s 1993. évi LIX. tv. 9.  § (1) bek.

Az or szág gyû lé si biz to s ál ta lá nos he lyet te se 1993. évi LIX. tv. 9.  § (1) bek.

Nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si
 biztosa

1993. évi LIX. tv. 9.  § (1) bek.

Leg fõbb ügyész 1994. évi LXXX. tv. 46/B.  § (2) bek.

Leg fõbb ügyész he lyet te sei 1994. évi LXXX. tv. 46/B.  § (2) bek.

Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá ja fõigaz -
gatója

1996. évi I. tv. 32.  § (10) bek.

Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let el nö ke 1996. évi I. tv. 39.  § (1) bek.



Ál la mi tiszt ség Jo go sult ság ról ren del ke zõ jog sza bály

Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let tag jai 1996. évi I. tv. 39.  § (1) bek.

Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke 1996. évi LVII. tv. 42.  §

Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nök he lyet te se 1996. évi LVII. tv. 42.  §

Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se 1997. évi LXVII. tv. 101.  § (2) bek.

Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta lá nak ve ze -
tõ je

1997. évi LXVII. tv. 101.  § (2) bek.

Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta lá nak ve ze -
tõ he lyet te se

1997. évi LXVII. tv. 101.  § (2) bek.

Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ve ze tõ je 2000. évi XXXIX. tv. 10.  § (4) bek.

Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ve ze tõ he lyet te se 2000. évi XXXIX. tv. 10.  § (4) bek.

Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fõ igaz ga tó ja 87/1997. (V. 28.) Korm. ren de let

Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fõ igaz ga tó-he lyet te sei 87/1997. (V. 28.) Korm. ren de let

Köz be szer zé sek Ta ná csá nak el nö ke, fõ tit ká ra, a dön tõ bi -
zott ság el nö ke

2003. évi CXXIX. tör vény 377.  § (3) be kez dé se, 394.  §
(2) be kez dés, 395.  § (5) be kez dés

Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te Fel ügye le ti Ta -
ná csá nak el nö ke és a fõ igaz ga tó

1999. évi CXXIV. tör vény 8.  § a) pont

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak el nö ke és tag jai, 
a Ha tó ság fõ igaz ga tó ja

2003. évi C. tör vény 14.  § (1) be kez dés, 18.  § a) pont,
2006. évi LVII. tör vény 72.  §

Ma gyar Ener gia Hi va tal el nö ke és el nök he lyet te se 2001. évi CX. tör vény 7.  § (1) be kez dés

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke és el nök he lyet te se 2006. évi LVII. tör vény 72.  §

Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let el nö ke 2006. évi LVII. tör vény 72.  §
”
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Az egészségügyi miniszter
33/2007. (VI. 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 ka pott 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 1.  § b) pont ja sze rin ti fel adat kö -
röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) 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 (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott HBCs-be
so rolt el lá tá so kat fi nan szí ro zás el le né ben csak az ott meg -
ha tá ro zott in té ze tek vé gez he tik.”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(6) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg az ere de ti (3)–(4) be kez dé sek szá mo zá sa
(7)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(3) A 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott el lá tá sok
vég zé sé nek fel té te le a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
sze mé lyi és tár gyi fel té te lek fo lya ma tos biz to sí tá sa.

(4) Amennyi ben az OEP vagy az ille té kes me gyei egész -
ség biz to sí tá si pénz tár, il let ve az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat el len õr zé se so rán meg ál la pít ja,
hogy a 4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ egész ség ügyi szol -
gál ta tó nem fe le l meg a (3) be kez dés ben fog lalt fel té tel nek, 
kez de mé nye zi az egész ség ügyi mi nisz ter nél a 4. szá mú
mel lék let mó do sí tá sát.

(5) Az egész ség ügyi mi nisz ter a (4) be kez dé sen ala pu ló
kez de mé nye zé sek figye lembe véte lével éven te fe lül vizs -
gál ja a 4. szá mú mel lék let ben fog lal ta kat.

(6) Amennyi ben az el lá tást olyan in té zet vég zi, amely
nincs fel tün tet ve a 4. szá mú mel lék let ben, a tel jes ki fi ze tés -
re ab ban az eset ben ke rül het sor, ha a be teg nek a 4. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott in té zet be tör té nõ szál lí tá sát
aka dá lyo zó kö rül mény fenn ál lá sát az OEP el len õr zõ há ló -
za tá nak (fõ)or vo sa – az el lá tás be fe je zé sét kö ve tõ 20. na pig 
be nyúj tott ké re lem re – vizs gá lat tal meg ál la pít ja. Az ápo -
lást in do ko ló fõ di ag nó zis alap ján meg ha tá ro zott HBCs díja 
min den eset ben el szá mo lás ra ke rül.”



2.  §

Az R. 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) A 11. szá mú mel lék let tar tal maz za az el té rõ fi -

nan szí ro zást meg ala po zó di a li zá lá si el já rá sok nak, va la -
mint a pra e di a li zált be te gek Eryth ro po i e tin el lá tá sá nak fi -
nan szí ro zá si sú lyo zá si szor zó it.

(2) A pra e di a li zált be te gek Eryth ro po i e tin el lá tá sá nak
dí ja zá sá ra a mû ve se ke ze lés fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló elõ -
irány zat 5,36%-a for dít ha tó.”

3.  §

Az R. 9/B.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9/B.  § A gon do zó in té ze ti szû rés és gon do zás ke re té ben 

az egyes szak te rü le te ken el szá mol ha tó te vé keny sé ge ket és 
azok pont ér té ke it a ren de let 2. szá mú és 15. szá mú mel lék -
le te tar tal maz za.”

4.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 3. 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. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az R. 9. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(6) Az R. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(7) Az R. 11. szá mú mel lék le te e ren de let 7. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(8) Az R. 15. szá mú mel lék le te e ren de let 8. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

5.  §

(1) E ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy 
ren del ke zé se it – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –
a 2007. jú li us havi tel je sí té sek tõl kell al kal maz ni.

(2) A 3.  §-t, e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 1. és
3. pont ját, a 4. pont ban fog lalt pont ér ték nö ve ke dést, az R.
e ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel és 3. szá mú mel lék le té vel
mó do sí tott 4. szá mú mel lék le tét an nak 65/b. pont já ban
fog lal tak ki vé te lé vel, va la mint e ren de let 7. szá mú mel lék -
le tét és 8. szá mú mel lék le té nek 1. és 5. pont ját a 2007.
 július havi ki fi ze té sek tõl kell al kal maz ni.

(3) A 2007. jú li us 1-jén lét re jö võ Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz -
pont) jog elõ dei ál tal je len tett és 2007. jú ni us 30-áig tel je sí -
tett azon tel je sí té se kért, amely fel ada tok te kin te té ben
2007. jú li us 1-jé tõl az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont a
jog utód, a ki fi ze té sek re az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont
jo go sult.

(4) A 2007. áp ri lis 1-jé tõl adott fel adat te kin te té ben fi -
nan szí ro zá si szer zõ dés sel nem ren del ke zõ egész ség ügyi
szol gál ta tó ál tal el szá molt, a 2007. már ci us 31-éig fel vett
be te gek el lá tá sa után járó fi nan szí ro zás ra az egész ség ügyi
szol gál ta tó az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso -
la tos egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér -
dé sek rõl  szóló kor mány ren de let ben fog lal tak sze rint jo go -
sult.

(5) Az R. 4.  §-ának e ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott (5) be kez dé se sze rin ti fe lül vizs gá la ti kö -
te le zett ség nek elsõ al ka lom mal 2007. no vem ber 30-áig
kell ele get ten ni.

(6) E ren de let 1. szá mú mel lék le te 4. pont já nak az el lá -
tók kö ré re vo nat ko zó, az 1. szá mú mel lék let 7. pont já ban
meg ha tá ro zott ren del ke zést a 2007. jú li us havi tel je sí té -
sek tõl kell al kal maz ni.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„17031 Tu ber cu lin pró ba, Man to ux 60”

szö veg rész he lyé be a

„17031 Tu ber cu lin pró ba, Man to ux 738”

szö veg rész lép.

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„21422 LDL ko lesz te rin meg ha tá ro zá sa, di rekt mód szer rel 250”

szö veg részt köve tõen az

„21423 LDL2 ko lesz te rin meg ha tá ro zá sa 63
21424 LDL3 ko lesz te rin meg ha tá ro zá sa 63”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

3. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„30062 Mell kas Ze iss fel vé tel, PA 201”

szö veg rész he lyé be az

„30062 Mell kas Ze iss fel vé tel, AP/PA 365”

szö veg rész lép.

4. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„40060 Mell kas-szû rõ vizs gá lat 226”

szö veg rész he lyé be az
„40060 35 Mell kas-szû rõ vizs gá lat 574”

szö veg rész lép.

5. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„59542 Epe kõ ol dás per cu tan be ve ze tett ka té te ren át 20655”

szö veg részt köve tõen az

„59570 Eryth ro po i e tin ke ze lés, 1 he tes, kró ni kus ve se elég te len ség ese tén 18240
59571 Eryth ro po i e tin ke ze lés, 2 he tes, kró ni kus ve se elég te len ség ese tén 54720”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

6.  Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„59572 Eryth ro po i e tin ke ze lés, 4 he tes, kró ni kus ve se elég te len ség ese tén 72960”

szö veg rész he lyé be az

„59572 Pre di a li zált be te gek eryth ro po i e tin ke ze lé se (4 he tes) 0”

szö veg rész lép.

7. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek vég jegy ze te a kö vet ke zõ 35. pont tal egé szül ki:

„35 Csak Tü dõ szû rõ Ál lo má sok je lent he tik”
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2. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az

,,05M 269Z Szív elég te len ség sú lyos tár sult be teg ség gel 15 40 19 3,11476”

szö veg rész he lyé be az

„*D 05M 269Z Sú lyos szív elég te len ség 15 40 19 3,11476”

szö veg rész lép.

2. Az R. 3. szá mú mel lék le te az

,,06P 281B Lá gyék-, köl dök-, comb sérv mût étek
18 év fe lett

1 25 4 0,42465”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

,,06P 281C Lá gyék tá ji sérv mû té tek imp lan tá tum
be ül te té sé vel

1 25 4 0,57906”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le te az

,,08M 4181 Vég ta gok fi ca ma fe dett re po si ti ó val, ál ta lá nos
ana est he si á val

1 27 2 0,37661”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

,,08M 4182 Tra u más zú zó dá sok el lá tá sa 3 4 25 0,32689”

4. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek vég jegy ze te az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„*D A vég zõ szol gál ta tók ra vo nat ko zik.”
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3. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

,,4. szá mú mel lék let a 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let hez

Meghatározott intézeti körben végezhetõ ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok

Az új *HBCs sze rin ti te vé keny sé get csak a kü lön jog sza bály sze rin ti pá lyá zat út ján és el já rá si rend ben
be fo ga dott szol gál ta tók vé gez he tik, és az OEP-pel kö tött vo lu men-szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak

szerint számolhatják el.

01 Fõ cso port
Ideg rend sze ri meg be te ge dé sek

1. * 01P 001A Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, nem tra u ma miatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

2. * 01P 001B Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, tra u ma miatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

3. * 01P 001C Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

3/a. * 01P 008B Ple xus bra chi a lis komp li kált mû té tei
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
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0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen

3/b. * 01P 010B Pe ri fé ri ás ideg re ví zi ós mû té tek
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen

3/c. * 01P 003F Agy ál lo má nyi és kam rai vé röm le nyek el lá tá sa mû tét tel és fib ri noly sis sel
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

4. * 01M 013A De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek kom plex át vizs gá lás sal
Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osz tá lyai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
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1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

4/a. * 01M 013C Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség tel jes dó zi sú hu mán im mun glo bin te rá pi á val, 18 év fe lett
Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osz tá lyai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

4/b. * 01M 013D Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség hu mán im mun glo bin te rá pi á ja re lap sus ese tén, 18 év fe lett
Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osz tá lyai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
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0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

5. * 01M 014A Scle ro sis mul tip lex kom plex vizs gá lat tal
Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osz tá lyai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
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1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

6. * 01M 014B Scle ro sis mul tip lex spe ci á lis ki vizs gá lás sal
Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osz tá lyai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

7. * 01M 015D Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA), pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal, rtPA ke ze -
lés sel
Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osz tá lyai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
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0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

8. * 01M 022A Epi lep sia mû tét elõt ti spe ci á lis ki vizs gá lá sa
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen

9. * 01M 0270 In fan ti lis spi na lis la e sio
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd

10B. * 01M 0282 Prog resszív ce reb ra lis la e sio
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

11. * 01P 029A En do vas cu la ris ane u rys ma mû té tek a köz pon ti ideg rend szer ere in
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

12. * 01P 029B Nya ki és int rac ra ni a lis PTA
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
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13. * 01P 029C Fej, nyak, köz pon ti ideg rend szer ér mal for má ci ó i nak, tu mo ra i nak en do vas cu la ris mû té tei
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

14. * 01P 029D Fej, nyak, köz pon ti ideg rend szer ér mal for má ci ó i nak, tu mo ra i nak en do vas cu la ris mû té -
tei, spe ci á lis int rac ra ni a lis mû tét tel

0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

02 Fõ cso port
Szem be teg sé gek

15. * 02P 0610 Sza ru hár tya-át ül te tés
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa

16. * 02P 0611 Sza ru hár tya-át ül te tés mû len cse-be ül te tés sel
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa

17. * 02P 0620 Szem spe ci á lis mû té tei
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa

17/a. * 02P 0631 Ver te por fin (Vi su dy ne) fes ték kel vég zett fo to di ná mi ás ke ze lés
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
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03 Fõ cso port
Fül-orr-gé ge és ma xil lo-fa ci a lis ré gió meg be te ge dé sei

18. * 03P 086B Nya ki block dis sec tio rossz in du la tú da ga na tos be teg ség miatt
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baja
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0902 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Be rettyó új fa lu
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

19. * 03P 086C Nya ki block dis sec tio és re konst ruk ció my o cu tan le bennyel vagy mic ro vas cu la ris le -
bennyel rossz in du la tú be teg ség miatt

0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa
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20. * 03P 0900 Ajak-, száj pad ha sa dék mû té tei
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa

21. * 03P 0950 Coch le a ris imp lan ta tum be ül te té se (imp lan ta tu már té rí té se nél kül)
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

04 Fõ cso port
Lég zõ rend sze ri be teg sé gek

22. * 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

23. * 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
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0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

24. * 04M 1360 Gü mõ kor po li re zisz tens kór oko zó val
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0303 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ka lo csa
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0508 Ede lény Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1911 Veszp rém Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Far kas gye pû

25. * 04M 1450 Cys ti cus fib ro sis (tüdõ)
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

05 Fõ cso port
Ke rin gés rend sze ri be teg sé gek

26. * 05P 176A Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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27. * 05P 176B Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés nél kül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

28. * 05P 177A Co ro na ria by pass, ka té te re zés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

29. * 05P 177B Co ro na ria by pass, ka té te re zés nél kül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

30. * 05P 177C Co ro na ria by pass (négy vagy több), ka té te re zés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

31. * 05P 177D Co ro na ria by pass (négy vagy több), ka té te re zés nél kül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

31/a. * 05P 1800 Di ag nosz ti kus ka té te re zés
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
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1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

31/b. * 05P 1801 A szív di ag nosz ti kus elekt ro fi zi o ló gi ai vizs gá la ta
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

32. * 05P 181A Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor fe lett
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

33. * 05P 1820 Egyéb szív-ér rend sze ri mû té tek
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

34. * 05P 181B Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor alatt
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum

35. * 05P 183G Per cu tan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon egy vagy több stent tel, át he lye zés nél kül
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
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0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

35/a. * 05P 183H Per cu tan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon egy vagy több stent tel, át he lye zés sel
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

36. *++ 05P 183K Ki egé szí tõ HBCs ha e mo di na mi kai el já rá sok hoz (to váb bi ágak ba tör té nõ stent be ül te tés -
re, vagy co ro na rog ra fi ás nyo másg rá di ens meg ha tá ro zá sá ra, vagy to váb bi egyéb perc -
utan car di o vas cu la ris be avat ko zás ra)

0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

37. * 05P 183L Per cu tan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül, át he lye zés nél kül
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

38. * 05P 183M Per cu tan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül, át he lye zés sel
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

39. * 05P 184A Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei to vább ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

40. * 05P 184B Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei to vább ke ze lés nél kül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

41. * 05P 185A Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei to vább ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

42. * 05P 185B Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei to vább ke ze lés nél kül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
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0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

43. * 05P 185C Ve le szü le tett és szer zett int ra- és ext ra car di a lis kom mu ni ká ci ók zá rá sa szív ka té ter rel
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest

47/a. * 05P 186G Arit mi ák ke ze lé se ra dio frek ven ci ás ka té ter ab lá ci ó val (ka té ter ár nél kül)
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

47/b. * 05P 186H Arit mi ák ke ze lé se ra dio frek ven ci ás ka té te res ab lá ci ó val elekt ro ana tó mi ai tér ké pe zõ rend -
szer se gít sé gé vel (ka té ter ár nél kül)

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
2001 la Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

48. * 05P 187A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, transz szep tá lis ka té te res szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

49. * 05P 187B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, transz szep tá lis ka té te res szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés
nél kül

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

50. * 05P 188A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

51. * 05P 188B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés nél kül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

52. * 05P 1890 Ka té te res szív bil len tyû mû tét és nyílt szív bil len tyû mû tét
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

53. * 05P 190A Per cu tan car di o vas cu la ris mû tét és by pass mû tét
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

54. * 05P 190C Per cu tan és egyéb ér mû tét (egy vagy több stent tel vagy ho mog raft tal)
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1003 Hat va ni Kór ház Kft., Hat van
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1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

55. * 05P 190E Per cu tan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés sel (egy vagy több stent tel)
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1003 Hat va ni Kór ház Kft., Hat van
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
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56. * 05P 190G Per cu tan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés nél kül (egy vagy több stent tel)
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1003 Hat va ni Kór ház Kft., Hat van
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

57. * 05P 1910 Di ag nosz ti kus ka té te re zés, ka té te res szív bil len tyû mû tét és nyílt szív bil len tyû mû tét
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

58. * 05P 192A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, per cu tan car di o vas cu la ris mû tét és co ro na ria by pass mû tét
(egy vagy több stent tel)

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

59. * 05P 192B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, per cu tan car di o vas cu la ris mû tét és co ro na ria by pass mû tét
stent nél kül

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

60. * 05P 1930 Több szö rös, ki ter jesz tett, je len tõs szív- és ér mû té tek
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

61. * 05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stent tel)
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

62. * 05P 2082 AMI PCI-vel, stent nél kül
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
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63. * 05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

64. * 05P 195A Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD, ka té te re zés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

65. * 05P 195B Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD, ka té te re zés nél kül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

65/a. * 05M 2091 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át he lye zés sel 
Az el já rás az aláb bi egye te mek/kór há zak a kü lön jog sza bály sze rin ti II. és III. prog resszi -
vi tás el já rá si szin tû in ten zív te rá pi ás osz tá lyá ról és/vagy kar di o ló gi ai õr zõ jé rõl és/vagy
sür gõs sé gi osz tá lyá ról je lent he tõ.

0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0304 Vá ro si Kór ház RI, Kis kun fél egy há za
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0504 Er zsé bet Vá ro si Kór ház, Sá to ral ja új hely
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
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0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1505 Szat már-Be re gi Kh., Fe hér gyar mat
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1604 Er zsé bet Kór ház-RI, Jász be rény
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

65/a. * 05M 2092 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen ak ti vá tor ral, át he lye zés nél kül
Az el já rás az aláb bi egye te mek/kór há zak a kü lön jog sza bály sze rin ti II. és III. prog resszi -
vi tás el já rá si szin tû in ten zív te rá pi ás osz tá lyá ról és/vagy kar di o ló gi ai õr zõ jé rõl és/vagy
sür gõs sé gi osz tá lyá ról je lent he tõ.

0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0304 Vá ro si Kór ház RI, Kis kun fél egy há za
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0504 Er zsé bet Vá ro si Kór ház, Sá to ral ja új hely
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1505 Szat már-Be re gi Kh., Fe hér gyar mat
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1604 Er zsé bet Kór ház-RI, Jász be rény
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

65/b. Al kal ma zandó a 98105 Le vo si men dan a szív elég te len ség ke ze lé sé re el já rás nál

*D 05M 269Z Szív elég te len ség sú lyos tár sult be teg ség gel

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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06 Fõ cso port
Emész tõ rend sze ri be teg sé gek

66. * 06P 2710 Nye lõ csõ na gyobb mû té tei
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

66/a. * 06P 2731 Nye lõ csõ szû kü le tek és el zá ró dá sok en dos co pos mû té te ön tá gu ló féms tent tel
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

66/b. * 06M 293D Crohn-be teg ség Inf li xi mab ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

07 Fõ cso port
Máj- és has nyál mi rigy-be teg sé gek

66/m. * 07P 3475 Epe- és has nyál mi rigy-ve ze ték szû kü le tek és el zá ró dá sok en dos co pos, per cu tan mû té te
ön tá gu ló féms tent tel

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

08 Fõ cso port
Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek

67. * 08P 371B Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
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0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

68. * 08P 371C Ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
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1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

69. * 08P 371D Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül, nem tra u ma to ló gi ai in di ká ció
ese tén

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

70. * 08P 371E Bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
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0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

71. * 08P 371H Ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
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0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

72. * 08P 371K Hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
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1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

73. * 08P 371L Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül, tra u ma to ló gi ai in di ká ció ese -
tén

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

74. * 08P 371M Nagy ízü le ti pro té zis el tá vo lí tás szep ti kus szö võd mé nyek miatt spa cer-be ül te tés sel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
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0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

75. * 08P 372M Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
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0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

76. * 08P 371N Kéz kis ízü le ti pro té zi sé nek be ül te té se
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

77. * 08P 371P Ak tív ín pót lás (Hun ter), pro té zis ár ral
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

78. * 08P 372C Komp li ká ció miatt vég zett ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
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0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

79. * 08P 372D Komp li ká ció miatt vég zett uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés, nem tra u ma to ló gi ai in di -
ká ció ese tén

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
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0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

80. * 08P 372E Komp li ká ció miatt vég zett bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

81. * 08P 372G Komp li ká ció miatt vég zett térd sza lag-be ül te tés (nem bi o ló gi ai pro té zis sel)
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest

5990 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám



0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

82. * 08P 372L Komp li ká ció miatt vég zett uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés, tra u ma to ló gi ai in di ká ció 
ese tén

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
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1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

83. * 08P 372X Komp li ká ció miatt vég zett ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

84. * 08P 372Y Komp li ká ció miatt vég zett hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
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0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

85. * 08P 371F Egyéb ízü le ti pro té zis (csuk ló-) -be ül te tés komp li ká ció nél kül
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

86. * 08P 372F Komp li ká ció miatt vég zett egyéb ízü le ti pro té zis (csuk ló-) -be ül te tés
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

87. * 08P 3730 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei pro té zis be ül te tés sel imp lan tá tum ár té rí té se nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
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0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

87/a. * 08P 3732 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei to tál pro té zis be ül te tés sel imp lan tá tum ár té rí tés sel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
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87/b. * 08P 3733 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei rész le ges pro té zis be ül te tés sel imp lan tá tum ár té rí tés sel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

88. * 08P 3760 Spe ci á lis hát-, nyak mû té tek
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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89. * 08P 3800 Fel sõ- és alsó vég ta gi re plan tá ci ók, ki vé ve kéz-, láb uj jak
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

90. * 08P 400A Sco li o sis mû té tei tár sult be teg ség gel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

91. * 08P 400B Sco li o sis mû té tei tár sult be teg ség nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

92. * 08P 401A Sco li o sis kom bi nált mû té tei tár sult be teg ség gel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
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93. * 08P 401B Sco li o sis kom bi nált mû té tei tár sult be teg ség nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

93/a. * 08M 408C Po li szisz té más au to im mun be teg sé gek meg ha tá ro zott (vagy sú lyos) szer vi érin tett ség gel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

93/b. * 08M 408D Arth ri ti sek meg ha tá ro zott (vagy sú lyos) szer vi érin tett ség gel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

93/c. * 08M 410D Ge rinc be teg sé gek ak tív kom plex re u ma to ló gi ai el lá tás sal
(az alább fel so rolt in téz mé nyek re u ma to ló gi ai osz tá lyai vagy re u ma to ló gi ai el lá tást vég -
zõ non-in va zív mát rix egy sé gei szá mol hat ják el)

0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1407 Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té zet, Nagy atád
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1502 II. Rá kó czi Fe renc Kór ház, Má té szal ka
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1503 Fel sõ-Sza bol csi Kór ház, Kis vár da
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2004 Szent And rás Ál la mi Re u ma to ló gi ai és Re ha bi li tá ci ós Kór ház, Hé víz
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

10 Fõ cso port
En doc rin, táp lál ko zá si és anyag cse re-be teg sé gek

94. * 10P 5310 Hy pop hy sis mû té tek
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

94/a. * 10M 541H Acut porp hy ria ke ze lé se he mar gi nat tal
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

11 Fõ cso port
Ve se- és húgy úti be teg sé gek

94/b. * 11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó KHT., Dom bó vár
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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13 Fõ cso port
Nõi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek

94/c. * 13P 6530 In vit ro fer ti li zá ció (IVF)
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
0800 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.

94/d. * 13P 6540 ICSI (int ra cy top laz ma ti kus sper mi um in jek ció) el já rás
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
0800 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.

94/e. * 13P 6550 In vit ro fer ti li zá ció (IVF), a meg ta pa dást elõ se gí tõ mód szer rel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
0800 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.

94/f. * 13P 6560 ICSI el já rás, a meg ta pa dást elõ se gí tõ mód szer rel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
0800 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.
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14 Fõ cso port
Ter hes ség, szü lés, gyer mek ágy

95. * 14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma vizs gá lat tal
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

96. * 14P 675B Cho ri on bo holy min ta vé tel kro mo szó ma vizs gá lat tal
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

15 Fõ cso port
Új szü löt tek

97. * 15M 7110 Új szü lött, szü le té si súly 999 g alatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

98. * 15P 7120 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét tel
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

99. * 15M 7130 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét nél kül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baja
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

100. * 15P 7140 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét tel
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

101. * 15P 7330 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum

2007/82. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6001



101. * 15P 7331 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban, 5 na pot meg ha la dó gépi lélegezte -
téssel

0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum

101. * 15P 7332 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban, 5 na pot meg ha la dó gépi lélegezte -
téssel és NO adá sá val

0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum

16 Fõ cso port
Vér és vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek

102. * 16M 743L Szer zett sú lyos ap las ti cus ana e mia cyc los po rin ke ze lés sel
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

103. * 16M 743M Szer zett ap las ti cus ana e mia an tit hy mo cy ta-glo bu lin ke ze lés sel
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

103/a. *++ 16M 7490 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin szubsz ti tú ci ós ke ze lé se
0–8 év kö zött

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

103/b. *++ 16M 7491 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin szubsz ti tú ci ós ke ze lé se
9–16 év kö zött

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

103/c. *++ 16M 7492 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 16 év
fe lett

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

17 Fõ cso port
My e lop ro li fe ra tív be teg sé gek

104. * 17M 7720 Akut le u ké mi ák ma gas ma lig ni tás sal, ke mo te rá pi á val és leg alább 25 E szûrt vagy be su -
gár zott vér ké szít mény adá sá val 18 év alatt

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

105. * 17M 780A Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség gel
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

106. * 17M 780B Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség nél kül
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
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107. * 17M 773A Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard ke mo te rá pi á val, 26E alat ti szûrt vagy be su -
gár zott vér ké szít mény adá sá val 18 év fe lett

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

108. * 17M 773B Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard ke mo te rá pi á val, 26-50E szûrt vagy be su gár -
zott vér ké szít mény adá sá val 18 év fe lett

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

109. * 17M 773C Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard ke mo te rá pi á val, 51-75E szûrt vagy be su gár -
zott vér ké szít mény adá sá val 18 év fe lett

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

110. * 17M 773D Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard ke mo te rá pi á val, 75E fe let ti szûrt vagy be su -
gár zott vér ké szít mény adá sá val 18 év fe lett

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
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1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

110/a. * 17M 773E Akut le u ké mi ák 26E alat ti (de leg alább 6E) szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adá sá -
val

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

110/b. * 17M 773F Akut le u ké mi ák 26-50E szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adá sá val
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

110/c. * 17M 773G Akut le u ké mi ák 51-75E szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adá sá val
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

110/d. * 17M 773H Akut le u ké mi ák 75E fe let ti szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adá sá val
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
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0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

110/e. * 17M 773K Akut le u ké mia nagy dó zi sú vagy stan dard ke mo te rá pi á val 18 év fe lett
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

18 Fõ cso port
Fer tõ zõ be teg sé gek

110/j. * 18M 8000 Sú lyos szep szis Ak ti vált pro te in-C (APC) ke ze lés sel
Az el já rás a kü lön jog sza bály sze rin ti II. és III. prog resszi vi tás el já rá si szin tû in ten zív te -
rá pi ás osz tály ról je lent he tõ.

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
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1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1402 Vá ro si Kór ház, Sió fok
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

19 Fõ cso port
Men tá lis be teg sé gek

110/k. * 19M 8271 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek spe ci á lis ke ze lés sel
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2208 Va das kert Kór ház és Szak am bu lan cia, Bu da pest

22 Fõ cso port
Égé sek, fa gyá sok

111. * 22P 8810 Ki ter jedt égés mû tét tel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1402 Vá ro si Kór ház, Sió fok
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
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1502 II. Rá kó czi Fe renc Kór ház, Má té szal ka
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1603 Ká tai Gá bor Kór ház, Kar cag
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

112. * 22P 8870 Ki ter jedt fa gyás mû tét tel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1502 II. Rá kó czi Fe renc Kór ház, Má té szal ka
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

24 Fõ cso port
AIDS

113. * 24M 9110 AIDS
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
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25 Fõ cso port
Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei

114. * 25P 9210 Spe ci á lis, nagy int rac ra ni a lis mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

99 Fõ cso port
Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok

117/a. * 99P 941A Szív át ül te tés
18 év fe lett:

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest

117/b. * 99P 941C Ve se át ül te tés
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

117/c. * 99P 941D Máj át ül te tés
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)

117/d. * 99P 941G Kom bi nált ve se-, has nyál mi rigy-át ül te tés
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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117/e. * 99P 941H Al lo gén csont ve lõ-transz plan tá ció
18 év fe lett:

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

18 év alatt:
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc

117/f. * 99P 941K Au to lóg csont ve lõ-transz plan tá ció
18 év fe lett:

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

18 év alatt:
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc

118. * 99M 941T Máj át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

118/a. *+ 99M 9422 Ki egé szí tõ HBCs transzp lan tá tum mal élõ sze mély el lá tá sá ra
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

118/b. * 99M 941U Szív át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

119. * 99M 944A Hodg kin-kór, non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia ke mo te rá pi á ja 18 év fe lett leg -
alább 14E szûrt és be su gár zott vér ké szít mény adá sá val

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
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0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

120. * 99M 944C Hodg kin-kór, non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia ke mo te rá pi á ja, leg alább 7E
szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adá sá val

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

120/a. * 99M 9541 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés nyi tott szív mû té tek ese tén
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

121. * 99M 9710 Ste re o ta xi ás su gár te rá pia egy vagy több góc ra
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

122. * 99M 9720 Egész test be su gár zás transz plan tá ció elõtt
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
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122/a. * 99M 9430 Su gár te rá pia
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1409 Ka pos vá ri Egye tem Di ag nosz ti kai és On ko ra di o ló gi ai In té zet
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

123. Az alább fel so rolt *HBCs-be tar to zó sür gõs sé gi in di ká ci ó val fel vett ese te ket leg ké sõbb
48 órán be lül, 4 fõs tra u más team (eb bõl leg alább 2 fõ tra u ma to ló gus szak or vos, a töb bi
tra u ma to ló gus szak or vos je lölt) lát ja el a ki je lölt in té ze tek ben:

123. * 08P 371R Nagy ízü le ti pro té zis kö rü li tö rés meg ol dá sa tra u ma to ló gi án
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 372N Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ci ó val és to tál pro té zis re cse re
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 374B Csí põ, fe mur mû té tek ve lõ ûr sze ge zés sel (vagy gam ma szeg gel) sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 382B Láb szár tö rés ve lõ ûr sze ge zés sel, sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 383E Láb szár mû té tei sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 384F Fel kar mû té tei komp li ká ci ó val, vagy imp lan tá tum mal sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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123. * 08P 385D Na gyobb térd mû té tek sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 388B Láb mû té tek (tö ré sek, fi ca mok, lágy rész sé rü lé sek) sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 398B Art rosz kó pia sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 399D Váz izom rend sze ri, kö tõ szö ve ti be teg sé gek egyéb mû té tei tár sult be teg ség gel sür gõs sé gi
in di ká ci ó val

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
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0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08P 399E Me den ce tö ré sek mû té ti ke ze lés sel, sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 08M 405B Os te o my e li tis sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 09P 496B Ér nye les bõ rát ül te tés a bõr, bõr alat ti szö vet tra u más sé rü lé se miatt sür gõs sé gi in di ká ci ó -
val

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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123. * 21P 853B Váll, fel kar, kéz több szö rös lágy rész sé rü lé se mi at ti mû té tek sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123. * 25P 923B Egyéb mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

124. Az alább fel so rolt *HBCs-be tar to zó sür gõs sé gi in di ká ci ó val fel vett ese te ket leg ké sõbb
48 órán be lül, 2 fõ ideg se bész szak or vos, akik kö zül az egyik ge rinc se bé szet ben jár tas
vagy 2 fõ or to péd-, vagy tra u ma to ló gus- és ge rinc se bé szet ben jár tas szak or vos lát ja el
a ki je lölt in té ze tek ben:

124. * 01P 0041 Spe ci á lis ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

124. * 01P 0051 Nagy ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

124. * 08P 3761 Spe ci á lis hát-, nyak mû té tek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
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1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

124. * 08P 3771 Nagy hát-, nyak mû té tek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0151 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely

125. Az aláb bi HBCs-kbe tar to zó el já rá so kat a ki je lölt in té ze tek szak mai fel té te lek nek meg -
felelõ osz tá lya i ról je lent he tik:

125/a.  Lég zõ szer vek – tüdõ (C33-C34) + ple u rá lis me sot he li o ma (C45.0)
*, • 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”
*, • 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D”
*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”
*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”
70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)
70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis)
70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70521 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70522 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)

6018 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám



70591 Ke mo te rá pia, TXT-CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
70991 Ke mo te rá pia, TAX-CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71791 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71792 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (02. fá zis)
71801 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
71802 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
71811 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/D pro to koll sze rint (01. fá zis)
71821 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71831 Ke mo te rá pia, CBP-TXT/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71841 Ke mo te rá pia, TXT/B mo no te rá pia sze rint (01. fá zis) 
71851 Ke mo te rá pia, PEM mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
71911 Ke mo te rá pia, PEM-CDDP pro to koll sze rint (1. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
74201 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
74231 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TXT+CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
74241 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TAX+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
79211 Ke mo te rá pia, TXT mo no te rá pia sze rint (01. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0508 Ede lény Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0803 Ka ro li na Kór ház, Mo son ma gya ró vár
0804 Mar git Kór ház, Csor na
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
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1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1911 Veszp rém Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Far kas gye pû
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/b.  Emlõ (C50)
*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”
*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”
*, • 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L”

70181 Ke mo te rá pia, GEM+TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
70182 Ke mo te rá pia, GEM+TAX pro to koll sze rint (02. fá zis)
70191 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
70201 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
70202 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
70203 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)
70211 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
70212 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
70213 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)
70591 Ke mo te rá pia, TXT+CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
70661 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
70662 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
70663 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)
70664 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (04. fá zis)
70665 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (05. fá zis)
70666 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (06. fá zis)
70671 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
70672 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
70673 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)
70674 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (04. fá zis)
70675 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (05. fá zis)
70676 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (06. fá zis)
70681 Ke mo te rá pia, HER ki egé szí tõ pro to koll sze rint (01. fá zis)
70691 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
70692 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
70693 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)
70701 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
70702 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
70703 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)
71031 Ke mo te rá pia, heti ada go lá sú TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)
71181 Ke mo te rá pia, heti HER+TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71182 Ke mo te rá pia, heti HER+TAX pro to koll sze rint (02. fá zis)
71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71351 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
71352 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
71353 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)
71354 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (04. fá zis)
71355 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (05. fá zis)
71356 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (06. fá zis)
71361 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
71362 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fá zis)
71363 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fá zis)

6020 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám



71364 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (04. fá zis)
71365 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (05. fá zis)
71366 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (06. fá zis)
71371 Ke mo te rá pia, HER mo no te rá pia te lí té si cik lus pro to koll sze rint (01. fá zis)
71401 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne-TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)
72431 Ke mo te rá pia, TAX+ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)
72441 Ke mo te rá pia, TAX+EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)
72451 Ke mo te rá pia, TXT+EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)
72461 Ke mo te rá pia, TXT+ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)
72491 Ke mo te rá pia, CDDP+TXT/A pro to koll sze rint (emlõ) (01. fá zis)
72501 Ke mo te rá pia, CBP+TXT/A pro to koll sze rint (emlõ) (01. fá zis)
72741 Ke mo te rá pia, FE120C pro to koll sze rint (01. fá zis)
72771 Ke mo te rá pia, TAC/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
72781 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (01. fá zis)
72782 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (02. fá zis)
72783 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (03. fá zis)
72791 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (01. fá zis)
72792 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (02. fá zis)
72793 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (03. fá zis)
73441 Ke mo te rá pia, TXT+CBP (se cond line th.) pro to koll sze rint (01. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
75661 Ke mo te rá pia, HER 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint (01. fá zis)
75671 Ke mo te rá pia, HER 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint (01. fá zis)
75681 Ke mo te rá pia, HER+CDDP 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint (01. fá zis)
75691 Ke mo te rá pia, HER+CDDP 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint (01. fá zis)
75701 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint (01. fá zis)
75702 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint (02. fá zis)
75703 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti töl tõ dó zis pro to koll sze rint (03. fá zis)
75711 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint (01. fá zis)
75712 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint (02. fá zis)
75713 Ke mo te rá pia, HER+GEM 3 heti fenn tar tó dó zis pro to koll sze rint (03. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
79211 Ke mo te rá pia, TXT mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/c.  Nõi nemi szer vek – ová ri um (C51–C58)
*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”
70991 Ke mo te rá pia, TAX+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71571 Ke mo te rá pia, GEM+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
71572 Ke mo te rá pia, GEM+CBP pro to koll sze rint (02. fá zis)
71581 Ke mo te rá pia, L-ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)
71621 Ke mo te rá pia, TOPO/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71671 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
71681 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71691 Ke mo te rá pia, TAX/A mo no te rá pia heti ke ze lés pro to koll sze rint (01. fá zis)
72741 Ke mo te rá pia, FE120C pro to koll sze rint (01. fá zis)
73421 Ke mo te rá pia, TOPO/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
73431 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/A (first line th.) pro to koll sze rint (01. fá zis)
73481 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
73671 Ke mo te rá pia, TOPO/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
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1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/d.  Emész tõ szer vek (C16-C25)
*, • 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”
*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”
*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

70191 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
70461 Ke mo te rá pia, iri no te can-DeG ra mont pro to koll sze rint (01. fá zis)
70471 Ke mo te rá pia, iri no te can/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70491 Ke mo te rá pia, ral tit re xed/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70551 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (01. fá zis)
70552 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (02. fá zis)
70553 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (03. fá zis)
70554 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (04. fá zis)
70555 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (05. fá zis)
70556 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (06. fá zis)
70557 Ke mo te rá pia, GEM (panc re as) pro to koll sze rint (07. fá zis)
70571 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus (01. fá zis)
70572 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus (02. fá zis)
70573 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus (03. fá zis)
70574 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus (04. fá zis)
70575 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus (05. fá zis)
70576 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus (06. fá zis)
70577 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint elsõ cik lus (07. fá zis)
70581 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint to váb bi cik lus (01. fá zis)
70582 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint to váb bi cik lus (02. fá zis)
70583 Ke mo te rá pia, GEM+5FU+LV pro to koll sze rint to váb bi cik lus (03. fá zis)
70641 Ke mo te rá pia, ral tit re xed/B pro to koll sze rint (1. fá zis)
71441 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus (01. fá zis)
71442 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus (02. fá zis)
71443 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus (03. fá zis)
71444 Ke mo te rá pia, GEM-CDDP/BI pro to koll sze rint elsõ cik lus (04. fá zis)
71451 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP/BII pro to koll sze rint to váb bi cik lus (01. fá zis)
71452 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP/BII pro to koll sze rint to váb bi cik lus (02. fá zis)
71453 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP/BII pro to koll sze rint to váb bi cik lus (03. fá zis)
72681 Ke mo te rá pia, Be va ci zu mab+FOLFIRI pro to koll sze rint (01. fá zis)
72691 Ke mo te rá pia, Be va ci zu mab mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
72701 Ke mo te rá pia, Be va ci zu mab+DeG ra mont pro to koll sze rint (01. fá zis)
72711 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (te lí tõ) pro to koll sze rint (01. fá zis)
72712 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (te lí tõ) pro to koll sze rint (02. fá zis)
72721 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (fenn tar tó) pro to koll sze rint (01. fá zis)
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72722 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (fenn tar tó) pro to koll sze rint (02. fá zis)
72731 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
72751 Ke mo te rá pia, FOLFOX-4 pro to koll sze rint (01. fá zis)
75781 Ke mo te rá pia, iri not he can 2 he ten kén ti pro to koll sze rint (01. fá zis)
75861 Ke mo te rá pia, iri not he can 3 he ten kén ti pro to koll sze rint (01. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/e. Az aláb bi HBCs-kben fog lalt, a Ké zi könyv ben köz zé tett pro to kol lok a fel so rolt in té ze tek
szak mai fel té te lek nek meg fe le lõ osz tá lya i ról je lent he tõk, ide nem ért ve a 125/a-d. és
125/f-i. pont ban fog lal ta kat.

*, • 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”
*, • 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B”
*, • 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”
*, • 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”
*, • 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B”
*, • 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”
*, • 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D”
*, • 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”
*, • 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”
*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”
*, • 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”
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*, • 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”
*, • 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L”

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0508 Ede lény Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0603 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Kór há za
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház
0803 Ka ro li na Kór ház, Mo son ma gya ró vár
0804 Mar git Kór ház, Csor na
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1911 Veszp rém Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Far kas gye pû
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/f.  Fér fi nemi szer vek (C60-C63)
*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

71651 Ke mo te rá pia, TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)
71841 Ke mo te rá pia, TXT/B mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
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0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/g.  Húgy rend szer (C64-C68)
*, • 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”
*, • 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”
*, • 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)
70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis)
70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70521 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70522 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
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0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/h.  Kö tõ szö vet és lágy ré szek (C45,l-C49)
*, • 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

74171 Ra di o ke mo te rá pia, lágy rész tu mor ese tén CPH+ADM+DTIC pro to koll sze rint (01. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Gyu la Me gyei Kór ház, Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
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1801 Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/i.  Szem, agy, köz pon ti ideg rend szer (C70-C72)

4. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 8. szá mú mel lék le té ben a

[Nagy ér té kû, még or szá go san nem el ter jedt mû té ti el já rá sok, be avat ko zá sok díjtételei

Meg ne ve zés Díj té tel (E Ft)]

„2. Csont ve lõ transz plan tá ció,

Fel nõtt au to lóg transz plan tá ció 12 560,0

Fel nõtt al lo gén transz plan tá ció 24 045,0

Gyer mek au to lóg transz plan tá ció 15 480,0

Gyer mek al lo gén transz plan tá ció 24 948,0

Un re la ted transz plan tá ció 2 453,0

Õs sejt sze lek ció 2 453,0”

szö veg rész he lyé be a

[Meg ne ve zés Díj té tel (E Ft)]

„2. Csont ve lõ transz plan tá ció,

Fel nõtt au to lóg transz plan tá ció 12 560,0

Fel nõtt al lo gén transz plan tá ció 24 045,0

Gyer mek au to lóg transz plan tá ció 15 480,0

Gyer mek al lo gén transz plan tá ció 24 948,0

Un re la ted, azaz ide gen do nor tól szár ma zó csont ve lõ transz plan tá ció ki egé -
szí tõ díja

2 453,0

Õs sejt sze lek ció 2 453,0”

szö veg rész lép.

5. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 9. szá mú mel lék le te az „Az egy na pos se bé sze ti el lá tás ke re té ben vé gez he tõ elek tív be avat ko zá sok” alcí -
mében az

Kód El já rás meg ne ve zé se
„18461 Punc tio et/seu as pi ra tio re nis di ag nos ti cus, UH. vez”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„39102 Na ve us flam me us kez. Ne o dy ni um-YAG-gal vagy fes ték lé zer rel 20 négy zet cen ti mé -
ter nél több”

2. Az R. 9. szá mú mel lék le te az „Az egy na pos se bé sze ti el lá tás ke re té ben vé gez he tõ elek tív be avat ko zá sok” al cí mé -
ben az
„5784B Csont csõr le vé sés”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„57882 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa (szeg, le mez stb., ki vé ve tû zõ drót)”
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3. Az R. 9. szá mú mel lék le te az „Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok” al cí mé ben az

[OENO kód OENO meg ne ve zés HBCs kód HBCs meg ne ve zés]

„33149 Ha e mo di na mi ka (di ag nosz ti kus
ka té te re zés)

05P 1800 Di ag nosz ti kus ka té te re zés”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„39102 Na ve us flam me us kez. Ne o dy ni -
um-YAG-gal vagy fes ték lé zer rel
20 négy zet cen ti mé ter nél több

99P 9631 Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ ki -
sebb plasz ti kai és egyéb mû té tei”

4. Az R. 9. szá mú mel lék le té ben az „Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok” al cí mé ben az

„86051 Ther mot he ra pia pros ta tae 12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét”

szö veg rész he lyé be az

„86051 Ther mot he ra pia pros ta tae 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.”

szö veg rész lép,

5. Az R. 9. szá mú mel lék le te az „Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok” al cí mé ben az

„5784B Csont csõr le vé sés 08P 399F Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti
be teg sé gek kis mû té tei”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„57882 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa
(szeg, le mez stb., ki vé ve tû zõ -
drót)

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)”

6. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 10. szá mú mel lék le té ben az

[El szá mol ha tó HBCs cso por tok ha BNO és az OENO]

„6. Na e vus flam me us spe -
ciális ke ze lé se

9631 Q8250 39102 (20 cm2-nél na gyobb 
ki ter je dé sû el vál to zás Ne o -
dy ni um-YAG-gal vagy fes -
ték lé zer rel tör té nõ
ke ze lé se”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

7. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 11. szá mú mel lék le té ben az

[Di a li zá ló el já rá sok Sú lyo zá si szor zók]

„Ha e mo di a lí zi sek [ha e mo di a lí zis (HD), ha e mo filt rá ció (HF), high flux és
 haemodiafiltráció (HDF)]

1,0

Ha e mo di a lí zi sek [ha e mo di a lí zis (HD), ha e mo filt rá ció (HF), high flux és ha e -
mo filt rá ció (HDF) 18 év alatt]

1,1

Pe ri to ne á lis di a lí zis 0,48

Ha e mo per fú zió 2,28
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[Di a li zá ló el já rá sok Sú lyo zá si szor zók]

Di a lí zis ke ze lés új ra fel hasz nál ha tó di a li zá tor ral 0,78

Mo bil ke ze lés +1,68

Az egyes el já rá sok sú lyo zá si szor zó já val szá mí tott ára az ide ig le nes és ál lan dó vé na ka té ter be ül te tést és a di a li zá lás
 miatt szük sé ges sé váló EPO ke ze lést is tar tal maz za.”

szö veg rész he lyé be az

[Di a li zá ló el já rá sok Sú lyo zá si szor zók]

„Ha e mo di a lí zi sek [ha e mo di a lí zis (HD), ha e mo filt rá ció (HF), high flux és
 haemodiafiltráció (HDF)]1

1,0

Ha e mo di a lí zi sek [ha e mo di a lí zis (HD), ha e mo filt rá ció (HF), high flux és ha e -
mo filt rá ció (HDF) 18 év alatt]1

1,1

Pe ri to ne á lis di a lí zis1 0,48

Ha e mo per fú zió1 2,28

Mo bil ke ze lés1 +1,68

Pra e di a li zált be te gek eryth ro po i e tin ke ze lé se (4 he tes)2 2,69

1 Az egyes el já rá sok sú lyo zá si szor zó já val szá mí tott ára az ide ig le nes és ál lan dó vé na ka té ter be ül te tést és a kró ni kus ve se elég te len ség okoz ta re na lis ana e -
mia  miatt szük sé ges sé váló EPO ke ze lést is tar tal maz za.

2 Be te gen ként ha von ta egy szer je lent he tõ és szá mol ha tó el.”

szö veg rész lép.

8. számú melléklet a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelethez

1. Az R. 15. szá mú mel lék le té ben a „Tü dõ gon do zás ke re té ben:” al cím ben az

„17031 Tu ber cu lin pró ba, Man to ux 60”

szö veg rész he lyé be az

„17031 Tu ber cu lin pró ba, Man to ux 738”

szö veg rész lép,

2. Az R. 15. szá mú mel lék le té ben a „Tü dõ gon do zás ke re té ben:” al cím ben az

„17031 Tu ber cu lin pró ba, Man to ux 738”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg rész ha tá lyát vesz ti:

„ 30062 Mell kas Ze iss vizs gá lat PA 201
30063 Mell kas Ze iss vizs gá lat ol dal irá nyú 201”

3. Az R. 15. szá mú mel lék le té ben a „Tü dõ gon do zás ke re té ben:” al cím ben az

„31311 Mell kas fel vé tel, ol dal irá nyú 597”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg rész ha tá lyát vesz ti:

„31312 Mell kas fel vé tel, két irá nyú 923”

4. Az R. 15. szá mú mel lék le té ben a „Tü dõ gon do zás ke re té ben:” al cím ben az

„34032 Mell kas át vi lá gí tás 569”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg rész ha tá lyát vesz ti:

„34080 Mell kas és has na tív át vi lá gí tás 955”
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5. Az R. 15. szá mú mel lék le te a „Tü dõ gon do zás ke re té ben:” al cím ben az

„34230 Mell kas to mog rap hi as fel vé tel 947”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„40060 Mell kas-szû rõ vizs gá lat 574”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

52/2007. (VI. 28.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló -
dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok
igény be vé te lé hez nyúj tott tá mo ga tás ré vén a köl csö nös
meg fe lel te tés és a mun ka he lyi biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
be tar tá sá nak elõ se gí té se, va la mint a gaz dál ko dás össz tel je -
sít mé nyé nek ja ví tá sa.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) te rü le ti szak ta nács adá si köz pont (a továb biak ban:

TSzK): olyan, Ma gyar or szá gon vagy az Eu ró pai Unió más
tag ál la má ban be jegy zett, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: FVM) ál tal akk re -
di tált és nyil ván tar tott szer ve zet, amely a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk meg ren de lé sé re, a ve lük kö tött meg ál la po dás
alap ján, a ha zai és kö zös sé gi jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -

zott – és a kö zös sé gi, il let ve a nem ze ti tá mo ga tá sok ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok alap ján tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ –
szak ta nács adói szol gál ta tást vé gez a tá mo ga tás ra jo go sult
ré szé re, köz vet le nül a TSzK szék he lyén, vagy az ál ta la te -
rü le ti kor lá to zá sok nél kül mû köd te tett, szol gál ta tá si vég -
pon to kon;

b) er dõ gaz dál ko dó: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, 
il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság, akit vagy ame lyet az er dé sze ti ha tó ság az er dõ rõl és
az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény 13.  §
(2) be kez dé se alap ján nyil ván tar tás ba vett;

c) be jegy zett szak ta nács adó: a Szak ta nács adói Név -
jegy zék rõl  szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM ren de let 1.  §
(1) be kez dés sze rin ti név jegy zék ben sze rep lõ szak ta nács -
adó;

d) er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te: az az er dõ te rü let,
ame lyen az er dé sze ti ha tó ság az adott sze mélyt er dõ gaz dál -
ko dó ként tart ja nyil ván;

e) ker té sze ti ter me lõ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki
ker té sze ti szak mai szer ve ze ti tag ság gal ren del ke zik, és a
TEÁOR 01.12 Zöld ség, dísz nö vény ter me lést, vagy a
TEÁOR 01.13 Gyü mölcs, fû szer nö vény ter me lést foly tat;

f) szol gál ta tá si vég pont: a TSzK olyan szer ve ze ti egy -
sé ge, amely a szak ta nács adók be vo ná sá val ön ál ló an, vagy
má sik szer ve ze ti egy sé gé vel kö zö sen biz to sít ja a tá mo ga -
tás ra jo go sult igé nye i nek meg fe le lõ szol gál ta tást, de sem
szer zõ dés kö té si, sem szám la ki bo csá tó jo go sult ság gal nem
ren del ke zik.

(2) Az e ren de let ben meg nem ha tá ro zott fo gal mak ra az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 13.) FVM ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) 3.  §-a az irány adó.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  §

(1) Tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re irá nyu ló, a TSzK
ál tal nyúj tott szak ta nács adá si szol gál ta tá sok után ve he tõ
igény be:



a) a köl csö nös meg fe lel te tés elõ írásainak való meg fe -
le lés;

b) a kö zös sé gi jog sza bá lyo kon ala pu ló mun ka he lyi
biz ton sá gi elõ írások be tar tá sa;

c) a gaz dál ko dás össz tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé hez kap cso ló dó szak ta -
nács adá si szol gál ta tás nak leg alább az (1) be kez dés a) és
b) pont ja sze rin ti cél te rü let re ki kell ter jed nie.

(3) A szak ta nács adá si szol gál ta tá si jegy zé ket az 1. szá -
mú mel lék let tar tal maz za. A szak ta nács adá si szol gál ta tás -
nak egy ér tel mû en be azo no sít ha tó nak kell len nie a szol gál -
ta tá si jegy zék ben.

A támogatás mértéke

4.  §

(1) A szak ta nács adá si szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tá si
összeg meg ál la pí tá sa egy nap tá ri év ben az 5.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ügy fe len ként a 2. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ ha tár ér té kek figye lembe véte lével tör té nik.
Az eu ró pai mé ret egy ség (a továb biak ban: EUME) meg ha -
tá ro zá sa kor a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lyai ér vé nye sek.

(2) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv (a továb biak ban:
NVT) vagy az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram
(a továb biak ban: ÚMVP) ke re té ben ha tá lyos tá mo ga tá si
ha tá ro zat tal, il let ve szer zõ dés sel ren del ke zõ me zõ gaz da -
sá gi ter me lõk ese té ben nincs alsó gaz da ság mé ret határ -
érték.

(3) Az ÚMVP 1.4.1. A szer ke zet át ala kí tás alatt álló fé -
lig ön el lá tó gaz da sá gok tá mo ga tá sa in téz ke dés ke re té ben
ha tá lyos tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zõ me zõ gaz da sá -
gi ter me lõk a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel sõ
tá mo ga tá si összeg ha tá rok két sze re sé vel egyen lõ, de leg -
fel jebb 350.000 fo rint össze gû tá mo ga tás ban részesül -
hetnek.

(4) A tá mo ga tás mér té ke ügy fe len ként nem ha lad hat ja
meg a szak ta nács adá si szol gál ta tá son ként el szá mol ha tó
összes ki adás 80%-át.

(5) Nem tá mo gat ha tó az olyan TSzK-val kö tött szer zõ -
dé sen ala pu ló tá mo ga tá si ké re lem, amely 40 000 fo rin tot el 
nem érõ össze gû tá mo ga tás igény lé sé re irá nyul.

Támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult
a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ,
b) az er dõ gaz dál ko dó,
c) a ker té sze ti ter me lõ

[a továb biak ban az a)–c) pon tok együtt: ügy fél], ha a
TSzK-val a 3.  § sze rin ti cél te rü le tek re leg fel jebb egy nap -
tá ri évre  szóló szak ta nács adá si szer zõ dést köt a 3. szá mú
mel lék letben sze rep lõ szer zõ dés min ta alap ján.

(2) Az ügy fél – to váb bi jo go sult sá gi fel té tel ként – a
szak ta nács adá si szol gál ta tás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást
csak ab ban az eset ben ve he ti igény be, ha nem mi nõ sül be -
jegy zett szak ta nács adó nak, és

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ ként
aa) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ le zárt

gaz da sá gi év ben a gaz da sá gá nak mé re te leg alább
2 EUME,

ab) a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ le zárt
gaz da sá gi év ben a gaz da sá gá nak a mé re te ki sebb, mint
2 EUME, de ha tá lyos tá mo ga tá si ha tá ro zat tal ren del ke zik
az NVT vagy az ÚMVP va la mely in téz ke dé sé nek ke re té -
ben;

b) er dõ gaz dál ko dó ként leg alább 1 ha üzem mé ret tel
ren del ke zik;

c) ker té sze ti ter me lõ ként a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év ben a gaz da sá gá nak a
mé re te leg alább 1 EUME.

(3) Az ügy fél a tá mo ga tás igény be vé te lé re, ak kor jo go -
sult, ha

a) a TSzK-val kö tött szer zõ dés ke re té ben igény be ve szi 
leg alább a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti
szol gál ta tás nak a te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ré sze it,

b) egy nap tá ri év ben csak egy TSzK-val kö tött szer zõ -
dés re nyújt be tá mo ga tá si ké rel met,

c) a TSzK-val kö tött szer zõ dé sé ben a szol gál ta tás tar -
tal ma az 1. szá mú mel lék let nek meg fele lõen, té te le sen
meg van ha tá roz va,

d) a TSzK-val kö tött szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont -
ja nem ko ráb bi, mint e ren de let ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont ja.

(4) A szak ta nács adá si szol gál ta tás or szá gos le fe dett sé -
gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a szol gál ta tás éves tá mo ga tá si 
ke re te alap ján az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak -
ta nács adá si In té zet (a továb biak ban: FVM VKSZI) éven te
kvó tát ha tá roz meg a TSzK-k ré szé re.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) Az ügy fél a tá mo ga tá si ké rel mét a TSzK in teg rált
rend sze rén ke resz tül nyújt hat ja be. A TSzK a vele szol gál -
ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe lek tá mo ga tá si ké rel me it

a) a 2007. év ben
aa) 2007. évre  szóló szer zõ dé sek re: az Irá nyí tó Ha tó -

ság ál tal – a te rü le ti szak ta nács adá si köz pon tok akk re di tá -
ci ó já ról  szóló – köz le mény ben meg ha tá ro zott idõ pont tól
szep tem ber 15-ig,

ab) 2008. évre  szóló szer zõ dé sek re: no vem ber
1–30-ig;
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b) a 2008. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) tárgy évi szer zõ dé sek re: már ci us 1–31-ig,
bb) tárgy évi szer zõ dé sek re: má jus 1–31-ig,
bc) kö vet ke zõ évi szer zõ dé sek re: no vem ber 1–30-ig 

össze sí ti.

(2) A TSzK a vele szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött ügy -
felek tá mo ga tá si ké rel me it össze sít ve nyújt ja be a TSzK
szék he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ki ren -
delt ség hez.

(3) Az ügy fél tá mo ga tá si ké rel mé nek be nyúj tá si idõ -
pont ja a ké re lem ki töl té sé nek és az ügy fél ál tal tör té nõ alá -
írá sá nak dá tu ma. Az ügy fe lek tá mo ga tá si ké rel me i nek be -
nyúj tá si idõ sze rin ti sor rend je meg kell, hogy egyez zen a
TSzK és az ügy fél kö zöt ti szol gál ta tá si szer zõ dé sek meg -
kö té sé nek idõ be li sor rend jé vel.

(4) Az ügy fél tá mo ga tá si ké rel mé nek a TSzK ál tal el len -
jegy zett má sod pél dá nyát a TSzK az ügy fél ren del ke zé sé re
bo csát ja. A TSzK fo lya ma to san ve ze tett nap ló ban kö te les
nyil ván tar ta ni a szer zõ dé sek meg kö té sét és a tá mo ga tá si
ké rel mek el ké szí té sét a dá tu mok fel tün te té sé vel.

(5) Ker té sze ti ter me lõ ese tén a tá mo ga tá si ké re lem hez
mel lé kel ni kell a ker té sze ti szak mai szer ve ze ti tag sá got és
jo go sult sá got iga zo ló do ku men tu mot.

(6) A TSzK az össze sí tett tá mo ga tá si ké rel me ket, az
(1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon 
be lül to váb bít ja az MVH ré szé re. A TSzK a tá mo ga tá si ké -
rel mek MVH ré szé re tör té nõ – a be nyúj tás idõ pont ját is
fel tün te tõ – to váb bí tá sá ért tel jes körû anya gi fe le lõs ség gel
tar to zik.

(7) A TSzK kvó tá já nak mennyi sé gét az FVM VKSZI
tart ja nyil ván, a TSzK-k ál tal elekt ro ni ku san meg kül dött
ada tok alap ján.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel me ket a TSzK kvó tá já nak figye -
lembe véte lével az MVH a Tv. 32.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rint, be nyúj tá si sor rend alap ján bí rál ja el, az -
zal, hogy a 15 000 euró vagy an nál na gyobb össze gû köz -
vet len ki fi ze tés tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy fe lek a bí rá lat
so rán el sõbb sé get él vez nek. Be nyúj tás te kin te té ben a 6.  §
(3) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott be nyúj tá si idõ pont az
irány adó.

Kifizetési kérelem

8.  §

(1) Ki fi ze té si ké rel met az az ügy fél nyújt hat be, aki ren -
del ke zik az MVH ál tal ki bo csá tott szak ta nács adá si szol -

gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá mo ga tá si ké rel -
met jó vá ha gyó tá mo ga tá si ha tá ro zat tal.

(2) Az ügy fél a ki fi ze té si ké rel mét a TSzK in teg rált
rend sze rén ke resz tül nyújt hat ja be. A TSzK a vele szol gál -
ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe lek ki fi ze té si ké rel me it

a) a 2007. év ben no vem ber 1–30.,
b) a 2008. év tõl kez dõ dõ en éven te
ba) ja nu ár 1–31.,
bb) áp ri lis 1–30.,
bc) jú li us 1–31.,
bd) ok tó ber 1–31.

kö zött össze sí ti.

(3) Az ügy fél min den nap tá ri év ben leg fel jebb két ki fi -
ze té si ké rel met nyújt hat be.

(4) A TSzK a vele szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött ügy fe -
lek ki fi ze té si ké rel me it össze sít ve nyújt ja be a TSzK szék -
he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes MVH ki ren delt ség hez.
Az ügy fél ki fi ze té si ké rel mé nek be nyúj tá si idõ pont ja a ké -
re lem ki töl té sé nek és az ügy fél ál tal tör té nõ alá írá sá nak
dá tu ma, ame lyet a TSzK fo lya ma to san ve ze tett nap ló ban
kö te les nyil ván tar ta ni. A ügy fél ki fi ze té si ké rel mé nek a
TSzK ál tal el len jegy zett má sod pél dá nyát a TSzK az ügy -
fél ren del ke zé sé re bo csát ja.

(5) A TSzK az össze sí tett ki fi ze té si ké rel me ket a (2) be -
kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon be lül 
to váb bít ja az MVH ré szé re.

(6) A ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell a szak ta nács -
adá si szol gál ta tás igény be vé te lét és tel je sí té sét iga zo ló té te les 
bi zony la to kat, va la mint a szak ta nács adá si díj meg fi ze té sét
iga zo ló bi zony la tot (a továb biak ban: bi zony lat).

(7) A bi zony la ton fel kell tün tet ni az igény be vett szol gál -
ta tás 1. szá mú mel lék let ben fel tün te tett azo no sí tó kód ját.

(8) El szá mol ha tó költ ség nek az ügy fél lel szer zõ dé ses
kap cso lat ban álló TSzK ál tal ki ál lí tott szám lá val és tel je sí -
tést iga zo ló bi zony lat tal alá tá masz tott – az 1. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott – szak ta nács adá si szol gál ta tás
díja mi nõ sül.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek fel szó lí tás el le né re nem
tesz ele get, a tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo -
ga tás nak mi nõ sül.

(2) Amennyi ben az el len õr zés so rán bi zo nyos sá got
nyer, hogy a ki fi ze té si ké re lem mel lék le te ként be nyúj tott
tel je sí tés iga zo lás va lót lan ada to kat tar tal maz, a tá mo ga tás
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(3) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ese té ben a
Tv. 69.  § sze rin ti ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.
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Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 24. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

Azo no sí tó
kód

SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Jo go sult igény be ve võ

TEÁOR szá ma

Szán tó föl di nö vény ter mesz tés Cél te rü let
a ren de let

3. §-a
sze rint

01.1 Növény ter me lés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás
01.41 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás

Ntc1 Ener ge ti kai terv ké szí tés (1) c)

Ntc2 Gé pe sí té si terv ké szí tés (1) c)

Ntc3 Kör nye zet vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Ntc4 Köz re mû kö dés táb la törzs könyv-ve ze tés ben (kom plex
elem zé sek kel), GN ve ze té sé vel kap cso la tos ta nács adás

(1) c)

Ntc5 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Ntc6 Nö vény vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Ntc7 Öko ló gi ai nö vény ter mesz tés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Ntc8 Táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Ntc9 Tech no ló gi ai ter vek mû ve le ten ként (tá ro lás is) (1) c)

Ntc10 Ter mesz tés tech no ló gia ké szí té se (1) c)

Ntc11 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a
pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó)

(1) c)

Ntc12 Víz gaz dál ko dás (1) c)

Ntc 13 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Nta1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és
5. kö ve tel mény)

(1) a)

Nta2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és
4. kö ve tel mény)

(1) a)

Nta3 Nö vény vé de lem 23.4 (köl csö nös meg fe lel te tés 9. kö ve tel mény) (1) a)

Nta4 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes
gaz dál ko dá si gya kor lat 23.7

(1) a)

Ntb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Ál lat te nyész tés 01.2 Állat te nyész tés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás
01.42 Ál lat te nyész té si szol gál ta tás

Átc1 Ál lat ál lo mány nyil ván tar tás, vál to zá si terv ké szí tés (1) c)

Átc2 Ál lat egész ség ügyi ta nács adás (1) c)

Átc3 Ál lat jó lé ti ta nács adás (1) c)
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Azo no sí tó
kód

SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Jo go sult igény be ve võ

TEÁOR szá ma

Átc4 Fe jé si terv ké szí tés (1) c)

Átc5 Hi gi é ni ai terv ké szí tés (1) c)

Átc6 Kör nye zet ter he lés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Átc7 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Átc8 Le gel te té si terv ké szí tés (1) c)

Átc9 Öko ló gi ai ál lat te nyész tés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Átc10 Pá ro sí tá si terv ké szí tés (1) c)

Átc11 Ta kar má nyo zá si terv ké szí tés (1) c)

Átc12 Tar tás tech no ló gi ai terv ké szí tés (1) c)

Átc13 Te lep irá nyí tá si és ál lo mány ke ze lõ in for ma ti kai esz kö zök höz
kap cso ló dó szak ta nács adás, rend szer kar ban tar tás, nyil ván tar tás

(1) c)

Átc14 Trá gya ke ze lé si ta nács adás (1) c)

Átc15 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a
pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó)

(1) c)

Átc 16 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Áta1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5.
kö ve tel mény)

(1) a)

Áta2 Ál lat te nyész tés 23.3 (köl csö nös meg fe lel te tés 6., 7., 8., 10., 16.,
17. és 18. kö ve tel mény)

(1) a)

Áta3 Ál lat egész ség ügy 23.6 (köl csö nös meg fe lel te tés 12,. 13., 14. és
15. kö ve tel mény)

(1) a)

Átb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Ker té szet (zöld ség-, gyü mölcs-, szõ lõ-, dísz nö vény-,
gyógy nö vény ter mesz tés)

01.1 Nö vény ter me lés
01.3 Ve gyes gaz dál ko dás
01.41 Nö vény ter me lé si szol gál ta tás

Kec1 Kör nye zet vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Kec2 Köz re mû kö dés táb la törzs könyv ve ze tés ben (kom plex
elem zé sek kel), GN ve ze té sé vel kap cso la tos ta nács adás

(1) c)

Kec3 Köz vet len tá mo ga tá si ké re lem el ké szí té se (1) c)

Kec4 Nö vény vé del mi terv ké szí tés (1) c)

Kec5 Öko ló gi ai ter mesz tés tech ni ka (1) c)

Kec6 Szõ lõ ki vá gá si tá mo ga tás ké re lem ké szí té se (1) c)

Kec7 Szõ lõ szer ke zet át ala kí tó tá mo ga tá si ké re lem ké szí té se (1) c)

Kec8 Táp anyag-gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Kec9 Te le pí té si és faj ta vál tá si ta nács adás (1) c)

Kec10 Ter mesz tés tech no ló gia ké szí té se (1) c)

Kec11 Víz gaz dál ko dás (1) c)

Kec12 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a
pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó)

(1) c)

Kec 13 Jó Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat (JMGy) (1) c)

Kea1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5.
kö ve tel mény)

(1) a)

Kea2 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és
4. kö ve tel mény)

(1) a)

Kea3 Nö vény vé de lem 23.4 (köl csö nös meg fe lel te tés 9. kö ve tel mény) (1) a)

Kea4 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes
gaz dál ko dá si gya kor lat 23.7

(1) a)

Keb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Er dõ- és fa gaz dál ko dás 02 Er dõ gaz dál ko dás

Erc1 Er dõ ér tékbecs lés (1) c)

Erc2 Er dõ te le pí té si terv (1) c)

Erc3 Éves er dõ gaz dál ko dá si terv és el szá mo lás (1) c)
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Azo no sí tó
kód

SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Jo go sult igény be ve võ

TEÁOR szá ma

Erc4 Fa anyag ke ze lés (szám ba vé tel, ki adás stb.) (1) c)

Erc5 Ter mõ hely-fel tá rá si szak vé le mény (1) c)

Erc6 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a
pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó)

(1) c)

Era1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5.
kö ve tel mény)

(1) a)

Erb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Vad gaz dál ko dás 01.05 Vad gaz dál ko dás

Vac1 Élõ hely fej lesz tés (1) c)

Vac2 Éves vad gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Vac3 Gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Vac4 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben a
pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó)

(1) c)

Vaa1 Ter mé szet vé de lem 23.1 (köl csö nös meg fe lel te tés 1. és 5.
kö ve tel mény)

(1) a)

Vab1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Vab1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Föld ügyek (in gat lan-nyil ván tar tás, föld mé rés, föld vé de lem,
föld mi nõ sí tés, bir tok ren de zés)

01.1 Nö vény ter me lés
01.2 Állat te nyész tés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás

Föc1 Bir tok ren de zés sel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Föc2 Föld hasz ná la ti ügy in té zés Föld hi va tal nál (1) c)

Föc3 Föld hasz no sí tás, be le ért ve a te rep ren de zést meg ala po zó
szak vé le ményt

(1) c)

Föc4 Föld vé de lem mel kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Föc5 GPS te rü let mé ré sen ala pu ló üze mi par cel la tér kép ké szí té se
(a tá mo ga tás igény lé sek el ké szí té sé hez) „ par cel lán kén ti mé ré si
jegy zõ köny vvel, illetve par cel la váz lat tal.

(1) c)

Ter mék fel dol go zás 01.1 Nö vény ter me lés
01.2 Állat te nyész tés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás

Tec1 A gaz da ság ban elõ ál lí tott mg-i mel lék ter mé kek és hul la dé kok
hasz no sí tá sá val kap cso la tos ta nács adás

(1) c)

Tec2 Ener gia ter me lés célú bio massza elõ ál lí tá sá val és el sõd le ges
fel dol go zá sá val kap cso la tos ta nács adás

(1) c)

Tec3 Me zõ gaz da sá gi, er dé sze ti elsõd le ges élel mi sze rek fel dol go zá sa,
hasz no sí tá sá val kap cso la tos ta nács adás

(1) c)

Tec4 Pá lyá za tí rás (ÚMVP jog cí mek re, ha a jog cím ke re té ben
a pá lyá za tí rás nem tá mo gat ha tó)

(1) c)

Tea1 Élel misz ter biz ton ság 23.5 (köl csö nös meg fe lel te tés
11. kö ve tel mény)

(1) a)

Teb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Farm me nedzs ment 01.1 Nö vény ter me lés
01.2 Állat te nyész tés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás

Fmc1 Üz le ti terv ké szí té se (1) c)

Fmc2 Ve ze tõi in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sa (1) c)

Fmc3 Pénz ügyi gaz dál ko dás sal kap cso la tos ta nács adás (1) c)

Fmc4 Ál ta lá nos ag rár sza bá lyo zá si in for má ció szol gál ta tás, stra té gi ai
jel le gû is me re tek, ak tu á lis té mák, új jog sza bá lyok gaz dál ko dó ál tal 
kért té ma kö rök ben

(1) c)

Fmc5 Elekt ro ni kus adat szol gál ta tás (1) c)

Fmc6 Pá lyá zat fi gye lés (1) c)

Fmc7 Pá lyá za tok kal kap cso la tos éves je len té sek el ké szí té se (1) c)
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Azo no sí tó
kód

SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Jo go sult igény be ve võ

TEÁOR szá ma

Fmc8 Pénz for gal mi terv ké szí té se (Be vé tel-Ki adás) (1) c)

Fmc9 Anyag gaz dál ko dá si terv ké szí tés (1) c)

Ag ro tu riz mus 01.1 Nö vény ter me lés
01.2 Állat te nyész tés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás
02 Erd õgaz dál ko dás

Agc1 Fa lu si tu riz mus fej lesz té si terv el ké szí té se (1) c)

Agc2 Fej lesz té si pro jekt ki dol go zá sa (1) c)

Ta laj vé de lem 01.1 Nö vény ter me lés
01.2 Állat te nyész tés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás

Tvc1 Eró zió el le ni vé del met meg ala po zó szak vé le mény (1) c)

Tvc2 Híg trá gya el he lye zést meg ala po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tvc3 Hu musz men té si ta laj ta ni szak vé le mény ké szí té se (1) c)

Tvc4 Re kul ti vá ci ós terv (1) c)

Tvc5 Szak sze rû ta laj min ta vé tel (GPS-es je lö lés sel), rajz zal egybe kötve (1) c)

Tvc6 Szenny víz iszap ki he lye zé si szak vé le mény (1) c)

Tvc7 Ta laj ja ví tá si szak vé le mény (1) c)

Tvc8 Ta laj min ta vé tel (1) c)

Tvc9 Ül tet vény te le pí tést meg ala po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tvc10 Víz ren de zést mag ala po zó ta laj ta ni szak vé le mény (1) c)

Tva1 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és
4. kö ve tel mény)

(1) a)

Tva2 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot, he lyes
gaz dál ko dá si gya kor lat 23.7

(1) a)

Tvb1 Mun ka biz ton ság (1) b)

Vi dék fej lesz tés 01.1 Nö vény ter me lés
01.2 Állat te nyész tés
01.3 Vegyes gaz dál ko dás
02 Erd õgaz dál ko dás

Vfc1 Me zõ gaz da sá gi ter me lõk, er dõ gaz dál ko dók vi dék fej lesz té si
prog ra mok ban való rész vé te lé vel kap cso la tos ta nács adás

(1) c)

Vfc2 Te vé keny ség di ver zi fi ká lás (1) c)

2. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

A támogatási összeg felsõ határa

1. Er dõ gaz dál ko dó ese tén:

Er dõ gaz dál ko dó er dõ te rü le té nek mé re te (ha) a tá mo ga tá si ké re lem 
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban

Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra
(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

1–50  40 000

51–100  60 000

101–500 100 000

501–1000 190 000

1001< 350 000
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2. Me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese tén:

Me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság mé re te (EUME)
Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra

(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

2–5  40 000

6–11  60 000

12–39 100 000

40–149 190 000

150< 350 000

3. Ker té sze ti ter me lõ ese tén:

Ker té sze ti ter me lõk gaz da ság mé re te (EUME)
Tá mo ga tás össze gé nek fel sõ ha tá ra

(fo rint/ügy fél/nap tá ri év)

1–2  40 000

3–8  60 000

9–20 100 000

21–100 190 000

101< 350 000

3. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

SZAKTANÁCSADÁSI SZERZÕDÉS

(Az ÚMVP 114. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre támogatás
kizárólag érvényes szerzõdés alapján igényelhetõ!)

Szer zõ dés szá ma:

I. Szer zõ dõ fe lek

Meg ren de lõ neve: ............................................................................................................................................................

Ter mé sze tes sze mély ese tén

 any ja neve: ............................................................... szül. év: ........... hely: ................................................................

Szék hely/lak hely irsz.: ................... hely ség: ................................................ me gye: ....................................................

 utca: .................................................................................................... ház szám: .........................................................

Te le fon/te le fax szá ma: ......................................................................................................................................................

Le ve le zé si címe (ha a fen ti tõl el tér) irsz.: ........................... hely ség: .............................................................................

 me gye: .............................................. utca: ............................................................................. ház szám: .....................

Re giszt rá ci ós szá ma a 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rint: ....................................................................................

Gaz da ság mé re te (me zõ gaz da sá gi ter me lõ és ker té sze ti ter me lõ ese té ben): EUME

Er dõ gaz dál ko dó üze mi te rü le te:ha

2007-ben in du ló vál lal ko zás (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):   igen    nem 

Cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány vagy õs ter me lõi iga zol vány szá ma: .....................................................................

Adó szá ma: ............................................................................... Adó azo no sí tó jele: .......................................................

Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................
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Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma (a meg fe le lõt ké rem, je löl je be):

õs ter me lõ  egyé ni vál lal ko zó  csa lá di gaz da ság  tár sas vál lal ko zás  ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv  egyéb költ ség ve té si szerv  tár sas ön szer ve zõ dés 

Szol gál ta tó TSZK neve: ...................................................................................................................................................

TSZK akk re di tá ci ós szá ma: ..............................................................................................................................................

Címe, irsz.: ............................ hely ség: ................................................................. me gye: ...........................................

 utca: ............................................................................................... ház szám: ..............................................................

Te le fon/te le fax szá ma: .......................................................................................................................................................

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................

Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................

Szám la ve ze tõ neve és címe: ..............................................................................................................................................

A szer zõ dés tel je sí té se so rán al kal ma zott re zsi óra díj össze ge (Ft/óra): ............................................................................

II. A szer zõ dõ fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy Szol gál ta tó a Meg ren de lõ ré szé re a je len szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
kü lön irat ban rész le te zett me zõ- és/vagy er dõ gaz dál ko dói szak ta nács adá si szol gál ta tást nyújt ja. A szer zõ dés csak a mel -
lék le tek kel együtt ér vé nyes.

III. A meg ren de lõ a II. pont sze rin ti szol gál ta tá so kért a szol gál ta tó nak szám la el le né ben tar to zik fi zet ni:

  a) havi ......................... Ft + ÁFA áta lány dí jat, ............ év ........................ hó ......... nap já tól kez dõ dõ en,
    min den hó ............... nap já ig ese dé ke sen, a szer zõ dés meg szû né sé ig, vagy

  b) .................................. Ft + ÁFA dí jat a szol gál ta tás ra vo nat ko zó szám la sze rin ti idõ pon tig.

IV. E szer zõ dés ............ év ........................ hó ......... nap já val lép élet be. A szak ta nács adá si szol gál ta tást a Szol gál ta tó a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal lal (a to váb bi ak ban: MVH) tá mo ga tá si ha tá ro za tá nak kéz hez vé te le kor kö te -
les meg kez de ni, és ............ év ..................... hó ......... nap já ig tel je sí te ni. A szer zõ dést bár mely fél fel mond hat ja. A fel -
mon dást 30 nap pal a fel mon dás elõtt írás ban kell kö zöl ni a má sik fél lel, va la mint az MVH-val. Fel mon dás ese tén az ad -
dig tel je sí tett és még el nem szá molt szol gál ta tás dí já ban a szer zõ dõ fe lek kü lön ál la pod nak meg. Fel mon dás ese tén a tel -
je sí tett szol gál ta tás nem tá mo gat ha tó, ki vé ve, ha a köl csö nös meg fe lel te tés elõ írásainak való meg fe le lés re és a kö zös sé gi 
jog sza bá lyo kon ala pu ló mun ka he lyi biz ton sá gi elõ írások be tar tá sá ra vo nat ko zó szak ta nács adás meg va ló sult.

V. Meg ren de lõ jog kö vet kez mény nél kül el áll hat a szer zõ dés tõl ab ban az eset ben, ha az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el -
uta sít ja.

VI. Szer zõ dõ fe lek a je len szer zõ dés bõl ere dõ jog vi ta ese té re köl csö nö sen alá ve tik ma gu kat a
.................................................................. Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességének.

VII. A Szol gál ta tó a Meg ren de lõ vel szem ben kár té rí té si fe le lõs ség gel tar to zik, ha a tel je sí tett szak ta nács adás hi á nyos,
szak sze rût len vagy meg té vesz tõ.

VIII. A Szol gál ta tó nak a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ szak ta nács adás ese mé nye i rõl rend sze re sen nap lót kell ve zet nie, mely -
nek egyes ese mé nye it a Meg ren de lõ iga zol ni kö te les. A Szol gál ta tó kö te les a nap lót öt évig meg õriz ni, má so la tát a ki fi -
ze té si ké re lem hez csa tol ni, el len õr zés ese tén be mu tat ni.

IX. Szol gál ta tó a szer zõ dés alá írá sá val egy idõ ben ki je len ti, hogy te vé keny sé gei kö zött nem sze re pel a szol gál ta tás hoz
kap cso ló dó in put anya gok kal össze füg gõ ke res ke del mi vagy ügy nö ki te vé keny ség.

X. Meg ren de lõ a szer zõ dés alá írá sá val egy ben ki je len ti, hogy nem áll csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás
alatt, és le járt köz tar to zás sal (vám-, adó-, egész ség-, nyug díj biz to sí tá si já ru lék hát ra lék kal) nem ren del ke zik.
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XI. Szer zõ dõ fe lek hoz zá já rul nak, hogy a szer zõ dés ben fog lalt, va la mint a szer zõ dés tel je sí té se so rán ke let ke zett ada to -
kat az MVH, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, és az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács -
adá si In té zet ke zel je és a tá mo ga tás sal kap cso la tos el len õr zés so rán azo kat fel hasz nál ja.

XII. A szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk.-nak a vál lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó
ren del ke zé sei az irány adó ak.

A szer zõ dés 2 ere de ti pél dány ban ké szült.

Kap ják:
1 pél dányt Meg ren de lõ
1 pél dányt Szol gál ta tó

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

..................................................................
Meg ren de lõ

..................................................................
Szol gál ta tó

..................................................................
a szol gál ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ért

fe le lõs szak ta nács adó

..................................................................
ok ira ti tanú

(ha a Meg ren de lõ nem cég sze rû en ír alá)

..................................................................
ok ira ti tanú

(ha a Meg ren de lõ nem cég sze rû en ír alá)

A Szer zõ dés mel lék le te:

A szak ta nács adá si szol gál ta tás rész le te zé se (dá tum mal és a szer zõ dõ fe lek alá írá sá val el lát va)

Melléklet a szaktanácsadási szerzõdéshez

Tün tes se fel, hogy a szak ta nács adá si te vé keny ség mely szol gál ta tá sok ra és mi lyen mér ték ben ter jed ki.

Szol gál ta tás meg ne ve zé se
A szol gál ta tás ra for dí tan dó 
szak ta nács adói mun ka ó ra

A szer zõ dés ben meg ha tá ro zott 
re zsi óra díj jal szá mí tott

szol gál ta tá si díj (Ft)

I. Köl csö nös meg fe lel te tés

Ter mé szet vé de lem (1. és 5. kö ve tel mény)

Ta laj- és víz vé de lem (2., 3. és 4. kö ve tel mény)

Ál lat te nyész tés (6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. kö ve tel -
mény)

Nö vény vé de lem (9. kö ve tel mény)

Élel mi szer biz ton ság (11. kö ve tel mény)

Ál lat egész ség ügy (12., 13., 14. és 15. kö ve tel mény)

He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot

6040 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám



II. Mun ka biz ton ság

III. Az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti szol gál ta tá si te vé keny sé gek kö zül – a fen ti e -
ken kí vül – igény be vet tek meg ne ve zé se és kód szá mai (bõ vít he tõ):

Szol gál ta tá si mun ka ó ra és díj össze sen:

A szak ta nács adá si szol gál ta tás ban részt ve võ szak ta nács adó(k) (több ta nács adó ese tén bõ vít he tõ):

1.

neve:

re giszt rá ci ós szá ma:

szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

2.

neve:

re giszt rá ci ós szá ma:

szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

3.

neve:

re giszt rá ci ós szá ma:

szak te rü le te(i)nek szá ma (1–23; össze sen 3 db le het max.):

A szak ta nács adá si te vé keny ség rész le tes szak mai le írá sa:

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

..................................................................
Meg ren de lõ

..................................................................
Szol gál ta tó
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
34/2007. (VI. 28.) IRM

rendelete

a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
alapításáról

A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la -
mint – a 3.  § te kin te té ben – a bün te té sek és az in téz ke dé sek 
vég re haj tá sá ról  szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let
127.  §-a (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) és
h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint a 3.  § te kin te té ben a leg -
fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1.  §

A fel nõtt korú fér fi el ítél tek sza bad ság vesz té sé vel
össze füg gõ bün te tés-vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sá ra
meg ala pí tom a Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si
In té ze tet. Az ala pí tó ok ira tot e ren de let mel lék le te tar tal -
maz za.

2.  §

(1) E ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) A 3.  § e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti. E be kez dés ezen ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

3.  §

(1) A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 
21/1994. (XII. 30.) IM ren de let (a továb biak ban: R.)
5.  §-ának b) pont ja a kö vet ke zõ 5. pont tal egé szül ki:

(A fel nõtt korú fér fi el ítél tek el he lye zé sé re szol gá ló bün -
te tés-vég re haj tá si in té ze tek)
(fegy ház, bör tön és fog ház  fokozatban)

„5. a Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet.”
 (2) az R. 5.  §-ának c) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„c) A b) pont 1–4. al pont ja i ban fel so rolt bün te tés-vég re -
haj tá si in té ze tek ben csak olyan fegy ház fo ko za tú el ítélt
he lyez he tõ el, aki nek ré szé re a Tvr. 26.  §-ának (3) be kez -
dé se alap ján en ge dé lyez ték, hogy a bün te tés-vég re haj tá si
in té ze ten kí vü li mun ká ban részt ve gyen.”
 (3) Az R. mel lék le té nek „Bün te tés-vég re haj tá si in té ze -
tek” címe a kö vet ke zõ 24. pont tal egé szül ki:

(Bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek)
„24. Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet”

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 34/2007. (VI. 28.) IRM rendelethez

Alapító okirat

ame lyet a Ma gyar Köz tár sa ság igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz te re a Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si
 Intézet, mint költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ról az ál lam ház -
tar tás ról  szóló, 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 88.  § (1) be kez dé se alap ján a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõk sze rint ad ki:

1. A költ ség ve té si szerv neve: Ti sza lö ki Or szá gos Bün -
te tés-vég re haj tá si In té zet.

2. A Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
az Áht. 87.  § (1) be kez dé se sze rint költ ség ve té si szerv, jogi 
sze mély.

3. Szék he lye: 4450 Ti sza lök, Kos suth La jos út 124.
Lé te sí tés éve: 2007.

4. Ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge, ren -
del te té se:

A fel nõtt korú fér fi el ítél tek fegy ház, bör tön és fog ház
fo ko za tú sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün te tés-vég -
re haj tá si fel ada tok el lá tá sa.

5. A Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
te vé keny sé gi köre:

a) a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal szak ága za ti be so ro -
lá sa alap ján

  75.23 Igaz ság ügy
b) költ ség ve té si szak ága za ti rend alap ján
  752340 Bün te tés-vég re haj tá si te vé keny ség.

6. a) Fel ügye le ti szer ve:
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.
b) Szak fel ügye le tet el lá tó szer ve:
Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga
1054 Bu da pest V., Ste indl Imre u. 8.

7. Ala pí tó ja: az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben.

8. A Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té ze -
tet a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka ál tal ki ne -
ve zett pa rancs nok ve ze ti és kép vi se li.
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9. A Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét, bel sõ és kül sõ kap cso la ta i -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat (SzMSz) ha tá roz za meg. Az SzMSz-t a pa -
rancs nok az ala pí tó ok irat nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy -
zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ké szí ti el.

10. A Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

11. A Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
a ré szé re jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za tok fe lett
tel jes jog kör rel ren del ke zõ, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség -
ve té si szerv.

12. A Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
meg szün te té se ese tén az ala pí tó jog utó dot je löl ki.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
35/2007. (VI. 28.) IRM

rendelete

a Határõrség Szolgálati Szabályzatáról  szóló
40/2001. (XII. 23.) BM rendelet módosításáról

A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 83.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze -
ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ha tár õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 40/2001.
(XII. 23.) BM ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 22.  §
(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ha tár õr – a fel ada tai el lá tá sa so rán – az 53/A.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben és mó don, az
(1) be kez dés ben meg je lölt he lyen kí vül is be jegy zi az úti
ok mány ba a ha tár át lé pés té nyét, he lyét és idõ pont ját.”

2.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ al cím mel és 53/A.  §-sal egé -
szül ki:

„Idegenrendészeti feladatok

53/A.  § (1) A har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta -
zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 43.  §
(2) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt ok fenn ál lá sa ese tén
a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom el ren de lé sé re a Határ -
õrség Or szá gos Pa rancs nok sá ga tesz ja vas la tot a Be ván -
dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó sá gá nak.

(2) A ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség, a ha tár õr igaz ga tó -
ság, va la mint a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga a
sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó sza bá lyok kö zös sé gi
kó de xé nek (Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex) lét re ho zá -
sá ról  szóló, 2006. már ci us 15-i 562/2006/EK eu ró pai par -
la men ti és a ta ná csi ren de let 11. cik ke alap ján jo go sult a
ha tár át lé pés he lyé nek és idõ pont já nak a har ma dik or szág -
be li ál lam pol gár úti ok má nyá ba tör té nõ utó la gos be jegy -
zé sé re, va la mint az 562/2006/EK ren de let VIII. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vány ki ál lí tá -
sá ra.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Ren de let 14.  § (1) be kez dé sé ben a „a bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter” szö veg, 41.  § (1) be kez dé sé ben a „a BM
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Ve szély -
hely ze ti Köz pont ügye le tei szol gá la tát” szö veg rész he lyé -
be az „az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
köz pon ti ügye le tét” szö veg, 106.  § (4) be kez dé sé ben a
„a bel ügy mi nisz ter nél” szö veg rész he lyé be az „az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nél” szö veg, 126.  § (2) be -
kez dé sé ben a „a bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be
az „az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter hez” szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti
a) a Ren de let 1.  § (2) be kez dé se és
b) a 38/2005. (IX. 22.) BM ren de let 7.  § (2) be kez dé se.

(4) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

16/2007. (VI. 28.) ÖTM
rendelete

a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. tör vény
végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi
kezdeményezésen címû 29/2000. (X. 27.) BM rendelet, 

valamint a választási eljárásról  szóló
1997. évi C. tör vénynek a helyi önkormányzati

képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselõk választásán történõ

végrehajtásáról  szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet
módosításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 153.  §
(1) be kez dé sé nek a), c) és e) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, 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 1.  § k) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
vég re haj tá sá ról a he lyi nép sza va zá son és a he lyi népi kez -
de mé nye zé sen címû 29/2000. (X. 27.) BM ren de let
(a továb biak ban: Népsz.r.) 1. szá mú mel lék le te e ren de let
1. mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek 
a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la -
mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sán
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 29/2006. (V. 30.) BM ren de -
let (a továb biak ban: Önk.r.) 1. mel lék le te e ren de let 2. mel -
lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

3.  §

(1) Az Önk.r. 1.  § (4) be kez dé sé ben a „BM Köz pon ti
Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal ban
(a továb biak ban: BM KH)” szö veg rész he lyé be a „Köz -
igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta lá ban (a továb biak ban: KEKKH)” szö veg rész lép.

(2) Az Önk.r. 1.  § (4)–(7) be kez dé sé ben, 22.  §-ában,
23.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  §-ában, 28.  § d) pont já ban,

33.  §-ában, 34.  § (1) be kez dé sé ben, 36.  § (3) be kez dé sé ben 
a „BM KH” szö veg rész he lyé be a „KEKKH” szö veg rész
lép.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

1. melléklet

a 16/2007. (VI. 28.) ÖTM rendelethez

1. A Népsz.r. 1. szá mú mel lék le té nek 9. a) pont ja 1. és
2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv tõl 
ér ke zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak cí mek ben be kö vet ke -
zett vál to zá sok ról, va la mint a vá lasz tó jog gal nem ren del -
ke zõ pol gá rok ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról ka -
pott ér te sí té sek, to váb bá az ille té kességi te rü le tén tel je sí -
tett lak cím be je len té sek és be kö vet ke zett adat vál to zá sok
alap ján a név jegy zék mind két pél dá nyát to vább ve ze ti:]

„1. a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét köve tõen fel ve -
szi a név jegy zék be

– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyet – en nek hi á nyá -
ban tar tóz ko dá si he lyet – (a továb biak ban együtt: la kó -
hely) lé te sí tett vá lasz tó pol gárt,

– az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság, ide ig le nes le -
te le pe dé si en ge dély, nem ze ti le te le pe dé si en ge dély vagy
EK le te le pe dé si en ge dély, me ne kült stá tus meg szer zé se
ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, il le tõ leg regisztrá -
ciós iga zo lás vagy ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya meg szer zé -
se ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált uni ós ál lam pol gárt (füg -
get le nül at tól, hogy ren del ke zik-e már a pol gár sze mé lyi
azo no sí tó val),

– a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, 
va la mint

– a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol gárt;

2. tör li a név jegy zék rõl

– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyét meg szün te tõ vá -
lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zás ki vé te -
lé vel),

– az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,

– azt a pol gárt, aki nek ma gyar ál lam pol gár sá ga, tar tóz -
ko dá si joga, ál lan dó tar tóz ko dá si joga, be ván do rolt, le te le -
pe dett vagy me ne kült jog ál lá sa meg szûnt, to váb bá

– azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te;”

2. A Népsz.r. 1. szá mú mel lék le té nek 2. min tá ja he lyé -
be a kö vet ke zõ min ta lép:
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„1. melléklet 2. minta

”

3. A Népsz.r. 1. szá mú mel lék le té nek 16. pont ja ha tá lyát vesz ti.
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ÉRTESÍTÕ
a választók névjegyzékébe történõ felvételrõl

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Ér te sí tem, hogy a ........... év .............................. hó ......... nap já ra ki tû zött
 he lyi nép sza va zá son .......................................................................... te le pü lé sen / Bu da pest ........... ke rü le té ben
a(z) ..................... szá mú sza va zó kör ben ............................. sor szám alatt sze re pel a vá lasz tók név jegy zé ké ben.

Sze mé lyi azo no sí tó:

A sza va zó kör címe:

A sza va zás idõ pont ja:

Csa lá di és utó név:

Lak cím:

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Kér jük, hogy ezt az ér te sí tõt a sza va zat szám lá ló bi zott ság mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké ben szí ves ked jék
meg õriz ni, és a sza va zás nap ján ma gá val hoz ni.

Sza vaz ni csak sze mé lye sen le het, a kö vet ke zõ ér vé nyes iga zol vány(ok) be mu ta tá sá val:

– a lak cí met tar tal ma zó sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– lak cím iga zol vány ÉS

– sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– út le vél vagy

– 2001. ja nu ár 1-jét köve tõen ma gyar ha tó ság ál tal ki ál lí tott ve ze tõi en ge dély

Kér jük, ha ada ta i ban el té rést vagy hi bát ta pasz ta l, szí ves ked jék a pol gár mes te ri hi va talt er rõl sze mé lye sen vagy
le vél ben ér te sí te ni.

Vá lasz tá si Iro da



2. melléklet a 16/2007. (VI. 28.) ÖTM rendelethez

1. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 13/a) pont ja 1. és 2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
[a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a BM KH-tól, il let ve más HVI ve ze tõ jé tõl ér ke zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak cí mek ben

be kö vet ke zett vál to zá sok ról, va la mint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ pol gá rok ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról
ka pott ér te sí té sek, to váb bá az ille té kességi te rü le tén tel je sí tett lak cím be je len té sek és be kö vet ke zett egyéb adat vál to zá sok 
alap ján to vább ve ze ti a név jegy zék va la mennyi pél dá nyát:]

„1. a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét köve tõen fel ve szi a név jegy zék be
– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyet – en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lyet – (a továb biak ban együtt: la kó hely) lé te -

sí tett vá lasz tó pol gárt,
– az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság, ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély, nem ze ti le te le pe dé si en ge dély vagy EK le -

te le pe dé si en ge dély, me ne kült stá tus meg szer zé se ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, il le tõ leg re giszt rá ci ós iga zo lás
vagy ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya meg szer zé se ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált uni ós ál lam pol gárt (füg get le nül at tól, hogy
ren del ke zik-e már a pol gár sze mé lyi azo no sí tó val),

– a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, va la mint
– a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol gárt;
2. tör li a név jegy zék rõl
– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyét meg szün te tõ vá lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zás ki vé te lé vel),
– az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,
– azt a pol gárt, aki nek ma gyar ál lam pol gár sá ga, tar tóz ko dá si joga, ál lan dó tar tóz ko dá si joga, be ván do rolt, le te le pe -

dett vagy me ne kült jog ál lá sa meg szûnt, to váb bá
– azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te;”

2. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17. Az a vá lasz tó pol gár, aki arra hi vat ko zik, hogy la kó he lye a sza va zó kör te rü le tén van, ak kor ve he tõ fel a név jegy -

zék re, ha sze mély azo nos sá gát és lak cí mét a 23. pont sze rin ti ér vé nyes iga zol vá nyok be mu ta tá sá val iga zol ja, fel té ve,
hogy

– a név jegy zék bõl ko ráb ban nem tö röl ték, és
– a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban nem sze re pel.”

3. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 2. min tá ja he lyé be a kö vet ke zõ min ta lép:

„1. melléklet 2. minta

6046 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám

ÉRTESÍTÕ
a választók névjegyzékébe történõ felvételrõl

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Ér te sí tem, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek ..... évi
ál ta lá nos / idõ kö zi vá lasz tá sán ...................... me gye ........................ te le pü lé sen / Bu da pest ........... ke rü le té ben
a(z) ..................... szá mú sza va zó kör ben ............................. sor szám alatt sze re pel a vá lasz tók név jegy zé ké ben.

Sze mé lyi azo no sí tó:

A sza va zó kör címe:

A sza va zás idõ pont ja:

Csa lá di és utó név:

Lak cím:



”

4. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 2., 6., 7., 11., 13., 21. pont já ban a „BM KH” szö veg rész he lyé be a „KEKKH” szö veg -
rész lép.

5. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 24. pont ja ha tá lyát vesz ti.
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Kér jük, hogy ezt az ér te sí tõt a sza va zat szám lá ló bi zott ság mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké ben szí ves ked jék
meg õriz ni, és a sza va zás nap ján ma gá val hoz ni.

Sza vaz ni csak sze mé lye sen le het, a kö vet ke zõ ér vé nyes iga zol vány(ok) be mu ta tá sá val:

– a lak cí met tar tal ma zó sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– lak cím iga zol vány ÉS

– sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– út le vél vagy

– 2001. ja nu ár 1-jét köve tõen ma gyar ha tó ság ál tal ki ál lí tott ve ze tõi en ge dély

Ha a sza va zás nap ján nem tud meg je len ni a túl ol da lon meg je lölt sza va zó he lyi ség ben, a sza va zás le he tõ sé gé rõl a
pol gár mes te ri hi va tal ban mû kö dõ vá lasz tá si iro dá tól kér het tá jé koz ta tást.

Kér jük, ha ada ta i ban el té rést vagy hi bát ta pasz ta l, szí ves ked jék a pol gár mes te ri hi va talt er rõl sze mé lye sen, tele -
fonon vagy le vél ben ér te sí te ni.

Vá lasz tá si Iro da

A szociális és munkaügyi miniszter
25/2007. (VI. 28.) SZMM

rendelete

a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának
engedélyezésérõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM

rendelet módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
 ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény 7.  §-ának (3) 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) A kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak
 engedélyezésérõl  szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(6) Az egyé ni en ge dély – a (7)–(8) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – leg fel jebb egy évre ad ha tó, és ez zel az idõ -
tartammal meg hosszab bít ha tó. A meg hosszab bí tás ra – a

12.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – az en ge dé lye zés
sza bá lya it kell al kal maz ni.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A 6.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, e)–h) pont ja i -
ban, l) pont já ban, va la mint o) pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben az egyé ni en ge dély leg fel jebb két évre ad ha tó, és 
ez zel az idõ tar tam mal meg hosszab bít ha tó. A meg hosszab -
bí tás ra – a 12.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – az en -
ge dé lye zés sza bá lya it kell al kal maz ni.

(8) A 6.  § (1) be kez dé sé nek p) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben az egyé ni en ge délyt a fo ga dá si meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra kell ki ad ni, és az a fo ga dá si
meg ál la po dás ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak meghosszab -
bítása ese tén hosszab bít ha tó meg.”

2.  §

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



„(4) Az (1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel
szem pont já ból a kül föl di ál tal el lá tan dó te vé keny sé gért
meg je lölt sze mé lyi alap bér (il let mény, dí ja zás) az erre a
 tevékenységre vo nat ko zó or szá gos sze mé lyi alap bér nél
ak kor mi nõ sül lé nye ge sen ala cso nyabb nak, ha nem ha lad -
ja meg an nak nyolc van szá za lé kát.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont tal
egé szül ki:

[Az en ge délyt – a jo go sult ság fel té te le i nek iga zo lá sa
ese tén – a 3.  § (1)–(4) be kez dé se i ben, va la mint a 4.  §
(1) be kezdésé nek a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok vizs gá la ta nél kül kell ki ad ni]

„p) a ku ta tó nak olyan ma gyar or szá gi ok ta tá si te vé keny -
sé gé hez, ame lyet kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint,
akk re di tált ku ta tó szer ve zet tel kö tött fo ga dá si meg ál la po -
dás ban meg ha tá ro zott ku ta tá si te vé keny sé ge mel lett
 végez.”

4.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ s)–t) pont tal
egé szül ki:

[Nincs szük ség en ge dély re]
„s) a ku ta tó olyan ma gyar or szá gi ku ta tá si te vé keny sé -

gé hez, ame lyet kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint,
akk re di tált ku ta tó szer ve zet tel kö tött fo ga dá si meg ál la po -
dás alap ján vé gez,

t) a hi va tá sos spor to ló nak mun ka vég zés ke re té ben
foly ta tott sport te vé keny sé gé hez, il let ve az edzõ sport te vé -
keny ség re való fel ké szí tõ te vé keny sé gé hez.”

5.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[A ké re lem hez – a ke ret en ge dély, va la mint az en ge dély
meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem ki vé te lé vel – csa tol ni
kell:]

„e) a 6.  § (1) be kez dé sé nek p) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a fo ga dá si meg ál la po dást, va la mint an nak hi te les
ma gyar for dí tá sát.”

6.  §

Az R. 14.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § (1) A fog lal koz ta tó kö te les be je len te ni öt na pon

be lül az ille té kes mun ka ügyi köz pont hoz
a) a mun ka vál la lá si en ge dély hez kö tött mun ka vál la lás

meg hi ú su lá sát,

b) az en ge dély ben meg ha tá ro zott fog lal koz ta tás meg -
szû né sét, va la mint

c) ha az en ge dély ben meg ha tá ro zott fog lal koz ta tás
 engedélymentessé vá lik.

(2) A fog lal koz ta tó – az (1) be kez dés sze rin ti – be je len -
té sé nek a kül föl di sze mé lyi ada ta it (név, le ány ko ri név,
any ja neve, szü le té si hely, év, hó, nap), ál lam pol gár sá gát,
a fog lal koz ta tás kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját, a kül föl di
 által el lá tott mun ka kör, il let ve vég zett mun ka meg je lö lé -
sét, az en ge dély szá mát, to váb bá az (1) be kez dés c) pont já -
ban meg ha tá ro zott eset ben az en ge dély men tes sé get meg -
ala po zó okot kell tar tal maz nia.

(3) A fog lal koz ta tó az en ge délyt kö te les a fog lal koz ta -
tás idõ tar ta ma alatt, va la mint an nak meg szû né sét köve tõen 
há rom évig meg õriz ni, és a ha tó sá gi el len õr zést vég zõ
szerv nek fel mu tat ni.

(4) A kül föl di fog lal koz ta tá sá nak meg hi ú su lá sa, va la -
mint meg szû né se, to váb bá a kül föl di nek az en ge dély ben
fog lal tak tól el té rõ mun ka he lyen vagy mun ka kör ben tör -
ténõ fog lal koz ta tá sa, to váb bá a fog lal koz ta tás en ge dély -
men tes sé vá lá sa ese tén a mun ka ügyi köz pont az en ge délyt
vissza von ja.

(5) En ge dély nél kül tör té nõ fog lal koz ta tás nak kell
 tekinteni azt is, ha a kül föl di te vé keny sé gét nem az en ge -
dély ben meg je lölt fog lal koz ta tó nál vég zi, to váb bá a fog -
lal koz ta tó a kül föl dit nem az en ge dély ben meg je lölt mun -
ka he lyen, il let ve mun ka kör ben fog lal koz tat ja.”

7.  §

Az R. 17.  §-ának k)–l) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek, és a § a kö vet ke zõ n) pont tal egé -
szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„k) hi va tá sos spor to ló: a sport ról  szóló 2004. évi I. tör -
vény (a továb biak ban: Stv.) 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott spor to ló;

l) sport te vé keny ség: az Stv. 1.  §-a (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny ség;”

„n) edzõ: az Stv. 77.  §-a b) pont já ban meg ha tá ro zott
 tevékenységet vég zõ sze mély.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19.  §-sal egé szül ki:

„19.  § Ez a mi nisz te ri ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi
ak tus sal való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

– A Ta nács 2005. ok tó ber 12-i 2005/71/EK irány el ve a
har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok nak az Eu ró pai Kö zös -
ség te rü le tén foly ta tott tu do má nyos ku ta tás cél já ból való
fo ga dá sá ra vo nat ko zó kü lön el já rás ról.”
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9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az R. 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint
4.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „ma gyar” szö veg -
rész, 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 17.  §-ának
m) pont já ban a „me gyei(fõ vá ro si) szö veg rész, va la mint az
R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja, 6.  §-ának (5) be kez -
dé se, va la mint 15.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az R. 2/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi mi -

nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter” szö veg,

b) az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „mun -
ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pont (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont)” szö -
veg,

c) az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont já ban,
5/A.  §-ának (10) be kez dé sé ben, 8.  §-ának (7) be kez dé sé -
ben, 16/D.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 17.  §-ának j) pont já -
ban a „Fog lal koz ta tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be „Fog -
lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal” szö veg,

d) az R. 13.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi
 Minisztérium En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta lát”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye -
zé si Hi va talt” szö veg, az R. 3. szá mú mel lék le té nek
5.7. pont já ban a „Gaz da sá gi Mi nisz té ri um En ge dé lye zé si
és Köz igaz ga tá si Hi va ta la” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal” szö veg,

e) az R. 6.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „2%-ának” szö -
veg rész he lyé be „5 szá za lé ká nak” szö veg,

f) az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, 5/A.  §-a
(6) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint (9) be kez dé sé nek 
a) pont já ban az „az Flt. 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben” szö -
veg rész he lyé be a „kü lön jog sza bály ban” szö veg
lép.

(3) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban,
e)–h) pont já ban, l) pont já ban, va la mint o) pont já ban meg -
ha tá ro zott ese tek ben az e ren de let hatályba lépését meg elõ -
zõ en ki adott egyé ni en ge dély e ren de let hatályba lépését
kö ve tõ meg hosszab bí tá sá ra a meg hosszab bí tás ide jén
 hatályos sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(4) Ez a mi nisz te ri ren de let a kö vet ke zõ uniós jogi
 aktussal való rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

– A Ta nács 2005. ok tó ber 12-i 2005/71/EK irány el ve
a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok nak az Eu ró pai
 Közösség te rü le tén foly ta tott tu do má nyos ku ta tás cél já ból
való fo ga dá sá ra vo nat ko zó kü lön el já rás ról.

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

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
67/2007. (VI. 28.) OGY

határozata

a területfejlesztési támogatásokról
és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett

térségek besorolásának feltételrendszerérõl*

Az Or szág gyû lés a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de -
zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény 6.  § e) pont ja alap ján,
ezen or szág gyû lé si ha tá ro zat hatályba lépése, és 2013. de -
cem ber 31-e kö zöt ti idõ szak ra a te rü let fej lesz té si tá mo ga -
tá sok és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye zett tér -
sé gek be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl a kö vet ke zõ
 határozatot hoz za:

I.

A hazai és a közösségi forrásokból nyújtandó
területfejlesztési támogatások általános elvei

1. A te rü let fej lesz té si po li ti ka át fo gó cél ja – a Nem ze ti
Lissza bo ni Ak ció prog ram és az Ak tu a li zált Kon ver gen cia
Prog ram cél ki tû zé se i vel össz hang ban – az or szág és tér sé -
gei har mo ni kus és ki egyen sú lyo zott te rü le ti fej lõ dé sé nek
elõ se gí té se. Alap ve tõ kö ve tel mény, hogy a kü lön bö zõ tár -
sa dal mi-gaz da sá gi adott sá gú tér sé gek el té rõ, sa já tos, de
egy más sal össz hang ban álló fej lesz té si stra té gi át va ló sít -
sa nak meg. En nek ered mé nye ként ja vul a tér sé gek ver -
seny ké pes sé ge, mér sék lõd nek a tér sé gi és a te le pü lé si
szin tû kü lönb sé gek, fenn tart ha tó a fej lõ dés és biz to sít ha tó
az örök ség vé de lem, va la mint a kör nye ze ti szem pon tok
 integrációja. Az or szág – tér sé ge i vel együtt – szer ve sen
be kap cso ló dik az eu ró pai tér szer ke zet be, erõ sö dik a de -
cent ra li zá ció, va la mint a re gi o na liz mus.

2. Az Or szá gos Fej lesz tés po li ti kai Kon cep ció alap ján
az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ban meg ha tá ro -
zott kö zép tá vú or szá gos és tér sé gi te rü let fej lesz té si cé lok
el éré sét je len tõs rész ben az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv ben, az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram -
ban, az ága za ti és re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok ban meg -
ha tá ro zott kö zös sé gi és ha zai for rá sok ál tal tá mo ga tott fej -
lesz té sek meg va ló sí tá sa szol gál ja.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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3. A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok az or szág át fo gó
fej lesz té si irá nya it meg ha tá ro zó Or szá gos Te rü let fej lesz -
té si Kon cep ci ó val, az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv vel,
az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vel, az Új Magyar -
ország Vi dék fej lesz té si Prog ram mal, a re gi o ná lis ope ra tív
prog ra mok kal össz hang ban a tisz tán ha zai for rá sok fel -
hasz ná lá sá val meg va ló sí tan dó fej lesz té si prog ram ja ik kal
te szik tel jes sé a ré gi ók fej lesz té si esz köz rend sze rét. A ter -
ve zé si fo lya mat ban a ré gi ók stra té gi ai cél ja it meg ha tá ro zó
re gi o ná lis fej lesz té si kon cep ci ók ból in do kolt ki in dul ni.
Kö ve tel mény, hogy a kü lön bö zõ szin tû tér sé gi fej lesz té si
prog ra mok egy más ra épül je nek. A re gi o ná lis fej lesz té si
prog ra mok tar tal maz zák a Ba la ton, a Bu da pes ti Agg lo me -
rá ció és a Tis za-tér sé ge, va la mint a Du na-men te és más
kom plex tér sé gi prog ra mok, il let ve a me gyei és kis tér sé gi
fej lesz té si prog ra mok cél ki tû zé se it is.

4. Köz pon ti és re gi o ná lis szint en egy más sal össz hang -
ban lévõ dön té sek kel cél sze rû tá mo ga tást biz to sí ta ni az
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hét re gi o ná lis ope ra tív
prog ram já ban sze rep lõ, va la mint a ré gi ó kat köz vet le nül
érin tõ más prog ra mok cél ki tû zé sei meg va ló sí tá sát szol -
gáló fej lesz té sek hez.

5. A pro jek tek ki vá lasz tá sá nak el já rá si for má it cél sze rû 
össze han gol ni. A nagy pro jekt, a ki emelt pro jekt, a két for -
du lós pá lyá zat, az egy for du lós pá lyá zat, va la mint a köz ve -
tett tá mo ga tás el já rá si for ma al kal ma zá sa egy aránt in do -
kolt. Az el já rá si for mák kö zül az el éren dõ cél hoz leg in -
kább il lesz ke dõ for mát szük sé ges ki vá lasz ta ni és al kal -
maz ni.

6. A pro jekt-tá mo ga tás for má it cél sze rû össze han gol ni. 
A vissza té rí ten dõ, a vissza nem té rí ten dõ, a ka mat tá mo ga -
tá si for mák al kal ma zá sa egy aránt in do kolt. A tá mo ga tá si
for mák kö zül az el éren dõ cél hoz leg in kább il lesz ke dõ for -
mát szük sé ges ki vá lasz ta ni és al kal maz ni.

7. A te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett,
ezen be lül a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fej lesz -
té sé re ren del ke zés re álló for rá so kat dif fe ren ci ált tá mo ga -
tá si sza bá lyok alap ján in do kolt fel hasz nál ni. A ked vez mé -
nye zett, ezen be lül a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé -
gek bõl be nyúj tott pá lyá za to kat a pá lyá za tok ér té ke lé se
 során a fel zár kóz ta tás elõ se gí té se ér de ké ben in do kolt
elõny ben ré sze sí te ni.

8. Az in for má ció el lá tott ság és az in for má ció mi nõ sé -
gé nek ja ví tá sá val a for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sa cél já -
ból szak mai se gít sé get szük sé ges nyúj ta ni az op ti má lis
 pályázati le he tõ ség ki vá lasz tá sá hoz, a pá lyá zat meg írá sá -
hoz, kü lö nös te kin tet tel a te rü let fej lesz té si szem pont ból
ked vez mé nye zett kis tér sé gek re.

9. A tá mo ga tá sok erõ sít sék a te rü le ti kö tõ dést, a re gi o -
ná lis iden ti tás tu dat fej lõ dé sét, a kul tu rá lis örök ség és a

kul tu rá lis ér té kek meg õr zé sét szol gá ló he lyi és re gi o ná lis
kez de mé nye zõ kész ség ki ala ku lá sát, a szak mai ha gyo má -
nyok fel élesz té sét, a Kár pát-me den cei kap cso la tok ki bon -
ta ko zá sát.

10. A te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val is 
in do kolt csök ken te ni az ok ta tás ban és a lak ha tás ban
 tapasztalható el kü lö nü lést/el kü lö ní tést, hoz zá já rul va ez zel 
a szeg re gá ció meg szün te té sé hez,

11. Tá mo ga tás csak olyan fej lesz té sek meg va ló sí tá sá -
hoz ad ha tó, ame lyek meg va ló su lá sa ese tén a kör nye zet
igény be vé te lé nek mér té ke, il let ve ter he lé se nem ha lad ja
meg a kör nye ze ti ele mek (azok össze te võ i nek és rend sze -
re i nek, öko szisz té má i nak) ter hel he tõ sé gét és el tar tó
 képességét, ön fenn tar tók és gaz da sá go san mû köd tet he tõk. 
Meg fe lel nek az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ció
tér sé gi fenn tart ha tó sá gi és tér hasz ná la ti el ve i nek, az
 Országos Te rü let ren de zé si Terv sza bá lyo zá sá nak és a
Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram cél ki tû zé se i nek.

II.

A tisztán hazai területfejlesztési támogatások
sajátos elvei

1. A költ ség ve tés ter ve zé se so rán a nem társ fi nan szí ro -
zás ra szol gá ló tisz tán ha zai fej lesz té si for rá so kat – a fej -
lesz tés po li ti ka pri o ri tá sai alap ján – a ha té kony fel hasz ná -
lás ér de ké ben kon cent rál ni szük sé ges. A ré gi ók fej lesz té si
cél ja i nak meg va ló sí tá sát szol gá ló te rü let fej lesz té si for rá -
so kat a szub szi di a ri tás el vé nek meg fele lõen a re gi o ná lis
fej lesz té si ta ná csok dön té si ha tás kö ré be in do kolt utal ni.

2. A tisz tán ha zai fej lesz té si for rá sok ha té kony fel hasz -
ná lá sa ér de ké ben a tá mo gat ha tó fej lesz té si cél te rü le tek és
cé lok ki ala kí tá sá nál fi gye lem mel kell len ni a for rá sok,
 valamint az igé nyek és a fej lesz té sek fenn tart ha tó sá ga
össz hang já nak meg te rem té sé re, a for rá sok szétaprózó -
dásának meg aka dá lyo zá sá ra. A de cent ra li zált tá mo ga tá si
rend szer cél ja it a for rá sok és te rü le ti adott sá gok, il let ve a
he lyi fej lesz té si szük ség le tek figye lembe véte lével szük sé -
ges meg ha tá roz ni.

3. Az Eu ró pai Unió tá mo ga tá si rend sze ré vel össz hang -
ban a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si tá mo ga tá si rend szer -
ben is át kell tér ni a pro jekt fi nan szí ro zás ról a program -
finanszírozásra. A prog ram fi nan szí ro zás rend sze ré re való
át té rés szük sé ges az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben
sze rep lõ hét re gi o ná lis ope ra tív prog ram, va la mint a tisz -
tán ha zai for rás ból tá mo ga tott fej lesz té si prog ra mok har -
mo ni zá lá sá hoz, az ad di ci o ná lis for rá sok ha té kony, a stra -
té gi ai cé lok meg va ló su lá sát szol gá ló fel hasz ná lá sá hoz.
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4. A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok a tisz tán ha zai de -
cent ra li zált fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sá ra ké szít se -
nek kö zép tá vú re gi o ná lis fej lesz té si prog ra mot és in di ka -
tív pénz ügyi ter vet éves üte me zés sel, amely be mu tat ja a
 finanszírozás ad di ci o ná lis for rás össze té te lét is. A prog -
ram ké szí tés sel pár hu za mo san szük ség van a te rü le ti ter vek 
rend sze ré nek fe lül vizs gá la tá ra. En nek ke re té ben pon to sí -
ta ni kell a köz pon ti és a te rü le ti szint ek ter ve zé si fel ada ta it, 
a re gi o ná lis prog ram ké szí tés tar tal mi ele me it.

5. A re gi o ná lis fej lesz té si prog ra mok ban az Új
 Magyarország Fej lesz té si Terv ben és az Új Ma gyar or szág
Vi dék fej lesz té si Prog ram ban nem ter ve zett, il let ve az
azok ban ter ve zett in téz ke dé sek ha tá sát fel erõ sí tõ cél te rü -
le te ket, cé lo kat le het meg ha tá roz ni. A prog ra mok vég re -
haj tá sá nak nyo mon-kö vet he tõ sé ge ér de ké ben meg kell
 határozni azo kat az in di ká to ro kat (mé rõ szá mo kat), va la -
mint mo ni tor ing fo lya ma to kat, ame lyek kel mér he tõ a
prog ra mok meg va ló sí tá sa, és ér té kel he tõ a tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá nak ha té kony sá ga.

6. A Kor mány – a kö zép tá vú költ ség ve té si prog ram
 kialakításával össz hang ban – a re gi o ná lis fej lesz té si prog -
ra mok ba, va la mint az ága za ti fej lesz té si prog ra mok ba fog -
lalt és re gi o ná lis szint en meg va ló sít ha tó fej lesz té sek meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok kal
terv szer zõ dést köt. A terv szer zõ dés tar tal maz za a Kor -
mány és a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács ál tal el fo ga dott
 középtávú fej lesz té si prog ram ele me ket, a prog ram ele -
mek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges for rá sok in di ka tív
össze ge it, a szer zõ dõ fe lek jo ga it és kö te le zett sé ge it, a kö -
zös ség vál la lás, a ver seny ké pes ség, a tár sa dal mi szo li da ri -
tást ki fe je zõ fel zár kóz ta tás és a tár sa dal mi-gaz da sá gi
 kohézió kö ve tel mé nye it. A terv szer zõ dé sek ré szei to váb bá 
azon szán dék nyi lat ko za tok, ame lyek ben a Kor mány kö te -
le zett sé get vál lal arra, hogy a költ ség ve tés ter ve zé se so rán
– az ál lam ház tar tás te her bí ró ké pes sé gé vel arány ban – sze -
re pel te ti a ter vek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges for rá so kat
az éves költ ség ve té si tör vényjavaslatokban.

7. A terv szer zõ dé sek meg va ló sí tá sát szol gá ló tárgy évi
fej lesz té si for rá sok a több évre  szóló kö te le zett ség vál la lás 
fel té te le i nek biz to sí tá sa mel lett az Eu ró pai Unió for rá sa i -
nak fel hasz ná lá sá val azo nos mó don, azaz az elsõ há rom
év ben a tárgy évet kö ve tõ har ma dik év vé gé ig, azt köve -
tõen a tárgy évet kö ve tõ má so dik év vé gé ig hasz nál ha tók
fel.

8. A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok dön té si ha tás kö ré be 
utalt költ ség ve té si for rá sok meg ha tá ro zó ré szét pá lyá za ti
rend szer ben szük sé ges fel hasz nál ni, ugyan ak kor le he tõ sé -
get kell biz to sí ta ni egye di fej lesz té si dön té sek meg ho za ta -
lá ra is egyes ki emelt in teg rált ön kor mány za ti fej lesz té sek,
vagy rend kí vü li hely ze tek ke ze lé se ér de ké ben.

9. A kis tér sé gi fej lesz té si ta nács, il let ve a te le pü lé si
 önkormányzatok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, va la mint a
ki emelt tér sé gi fej lesz té si ta nács te rü le ti fej lesz tés ben be -

töl tött sze re pé nek erõ sí té se ér de ké ben a fej lesz té si célú
 támogatások oda íté lé se so rán elõny ben szük sé ges ré sze sí -
te ni azo kat a fej lesz té se ket, ame lyek a kis tér ség, va la mint
az érin tett ki emelt tér ség fej lesz té si prog ram já ban, va la -
mint cse lek vé si ter vé ben meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí -
tá sát se gí tik elõ. En nek ér de ké ben a re gi o ná lis fej lesz té si
ta ná csok egye di fej lesz té si dön té se ik nél figye lembe kell,
hogy ve gyék az érin tett kis tér sé gi fej lesz té si ta nács, il let ve 
a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, 
va la mint az érin tett ki emelt tér sé gi fej lesz té si ta nács vé le -
mé nyét. A kis tér sé gi fej lesz té si ta nács, il let ve a te le pü lé si
ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, va la mint az 
érin tett ki emelt tér sé gi fej lesz té si ta nács vé le mé nye, ál lás -
fog la lá sa nél kül – ki vé ve, ha az a vé le mé nye zés re ren del -
ke zés re álló éssze rû ha tár idõ alatt nem fog lal ál lást – nem
hoz ha tó dön tés adott fej lesz tés tá mo ga tá sá ról.

10. Tisz tán ha zai for rá sok ból is in do kolt tá mo ga tást
biz to sí ta ni a te rü let fej lesz té si fel ada tok el lá tá sát meg ala -
po zó ku ta tá sok hoz, ok ta tá sok hoz, kép zé sek hez, kom mu -
ni ká ci ók hoz, va la mint – az Eu ró pai Unió sza bá lya i val
össz hang ban – a de cent ra li zált tá mo ga tá si rend szer mû -
köd te té sé hez.

11. A Lip csei Char ta cél ki tû zé se i vel össz hang ban in -
do kolt a vá ro sok és a ve lük szer ve sen össze füg gõ vá ros -
kör nyé ki te le pü lé sek gaz da sá gi lag, szo ci á li san és kör nye -
ze ti szem pont ból ki egyen sú lyo zott, in teg rált stra té gi án
ala pu ló fej lesz té se, kü lö nös te kin tet tel az el ma ra dott hely -
ze tû vá ros ré szek fel emel ke dé sé nek szor gal ma zá sá ra,
 mivel a lissza bo ni cé lo kat csak ak kor le het tel je sí te ni, ha
a vá ro sok di na mi kus gaz da ság fej lesz té se szo ci á li san ki -
egyen sú lyo zott fej lõ dés sel öt vö zõ dik. Eb bõl kö vet ke zõ en
tisz tán ha zai for rá sok ból is in do kolt tá mo gat ni a vá ro so kat 
a sze re pük be töl té sé hez szük sé ges fej lesz té sek meg va ló sí -
tá sá ban, to váb bá a hát rá nyos és leg hát rá nyo sabb hely ze tû -
nek mi nõ sí tett te le pü lé se ket fel zár kóz ta tá suk ér de ké ben.

12. Az át lát ha tó ság, a nyo mon kö vet he tõ ség és a ket tõs
fi nan szí ro zás el ke rü lé sé nek biz to sí tá sa, va la mint az irá -
nyí tás és a ve ze tés nap ra kész tá jé koz ta tá sa ér de ké ben meg
kell te rem te ni a kü lön bö zõ tá mo ga tá si for rá sok ból igé -
nyelt és meg ítélt tá mo ga tá sok egy sé ges elekt ro ni kus nyil -
ván tar tá sát és in for má ci ós rend sze rét. A ren del ke zés re álló 
for rá sok fel hasz ná lá sát a kont roll ing, a kü lön bö zõ prog ra -
mok elõ re ha la dást a mo ni tor ing esz kö ze i vel in do kolt
 figyelemmel kí sér ni. A prog ra mok meg va ló sí tá sá ról a kö -
zös sé gi sza bá lyok figye lembe véte lével szük sé ges ér té ke -
lést ké szí te ni.

III.

A területfejlesztési célokat szolgáló tisztán hazai
decentralizált források tervezésének, felosztásának elvei

1. A te rü let fej lesz té si tá mo ga tás po li ti ka meg va ló sí tá -
sát szol gá ló tisz tán ha zai de cent ra li zált for rá so kat a költ -
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ség ve té si tör vényjavaslatban ön ál ló, re gi o ná lis fe je zet ben
kell ter vez ni a fel adat és a ha tás kö rök, va la mint a fe le lõs -
ség egy ide jû meg ha tá ro zá sa mel lett. A re gi o ná lis fej lesz -
té si ta ná csok mû kö dé si és dön té si ha tás kö ré be utalt, il let ve 
a kor mánnyal kö tött terv szer zõ dé sek fej lesz té si for rá sa it
ré gi ón ként kü lön költ ség ve té si so ro kon in do kolt ter vez ni.
Ezen be lül kü lön elõ irány za tok szol gál ják a te rü let fej lesz -
tés köz vet len gaz da ság fej lesz té si, ön kor mány za ti fej lesz -
té si, va la mint a re gi o ná lis szint en meg va ló su ló sa já tos
ága za ti fej lesz té si cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sát.

2. A ré gi ók, me gyék, kis tér sé gek és te le pü lé sek kö zöt ti
fej lett ség be li kü lönb sé gek csök ken té se, a fel zár kóz ta tás
elõ se gí té se ér de ké ben a tisz tán ha zai de cent ra li zált for rá -
sok fel osz tá sá nál az aláb bi ak sze rint kell el jár ni:

a) a gaz da ság fej lesz té si cél ki tû zé se ket tá mo ga tó for rá -
sok ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sá nál a kö vet ke zõ mu ta tó kat
kell figye lembe ven ni:

aa) a ré gió fej lett sé gét mu ta tó egy fõre jutó brut tó ha zai 
ter mék (GDP) mu ta tót, a ke ret 40%-a mér té ké ig (az 1. szá -
mú mel lék let sze rint),

ab) a te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
kis tér sé gek la kó né pes sé gét, a ke ret 30%-a mér té ké ig,

ac) a ré gió la kó né pes sé gét, a ke ret 20%-a mér té ké ig,
ad) a ré gió te le pü lé si ön kor mány za ta i nak szá mát, a ke -

ret 10%-a mér té ké ig;
b) az ön kor mány za tok fej lesz té si cél ki tû zé se it tá mo ga -

tó for rá sok ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sá nál a kö vet ke zõ mu ta -
tó kat kell figye lembe ven ni:

ba) min den kis tér ség ben fel hasz nál ha tó for rás ese té -
ben:

baa) a ré gió la kó né pes sé gét, a ke ret 40%-a mér té ké ig,
bab) a ré gi ók ban a he lyi ön kor mány za to kat a költ ség ve -

té si tör vény alap ján a tárgy év ben a la kó hely sze rint meg il -
le tõ sze mé lyi jö ve de lem adó nak az or szá gos át lag tól való
el ma ra dá sát, a ke ret 40%-a mér té ké ig,

bac) a ré gió te le pü lé si ön kor mány za ta i nak szá mát,
a ke ret 20%-a mér té ké ig,

bb) te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
kis tér sé gek ben fel hasz nál ha tó for rás ese té ben:

bba) a ré gió fej lett sé gét mu ta tó egy fõre jutó brut tó
 hazai ter mék (GDP) mu ta tót, a ke ret 30%-a mér té ké ig
(a 2. szá mú mel lék let sze rint),

bbb) a ked vez mé nye zett kis tér sé gek la kó né pes sé gét,
a ke ret 70%-os mér té ké ig,

bc) a te rü let fej lesz té si szem pont ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér sé gek ben fel hasz nál ha tó for rás ese té ben:

bca) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek la kó né -
pes sé gét, a ke ret 100%-os mér té ké ig.

Az ön kor mány za tok fej lesz té si cél ki tû zé se it tá mo ga tó
elõ irány zat sze mé lyi jö ve de lem adó hoz kap cso ló dó
40%-os ré sze el osz tá sá nak alap ját az egy ál lan dó la kos ra
jutó sze mé lyi jö ve de lem adó át en ge dett rész or szá gos át la -
gá tól való ön kor mány za ton kén ti le ma ra dás nak a te le pü lés, 
a fõ vá ro si ke rü let ál lan dó la kos ság szá má val sú lyo zott és
me gyei, fõ vá ro si szint en hal mo zott össze ge ké pe zi.

3. A 2. pont ban meg ha tá ro zott ará nyok ér vé nye sí té sé -
hez szük sé ges szá mí tá sok nál a fel osz tás idõ pont já ban a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ban ren del ke zé sé re álló leg -
fris sebb ada to kat kell fel hasz nál ni.

4. A te rü let fej lesz tés köz vet len gaz da ság fej lesz té si cél -
ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sát szol gá ló for rás

a) köz pon ti ke re té bõl az aláb bi cél ki tû zé sek tá mo gat -
ha tók:

aa) tech ni kai se gít ség nyúj tás (pá lyá za ti rend szer mû -
köd te té se, ter ve zés sel, mód szer tan nal, ér té ke lés sel, mo ni -
tor ing gal kap cso la tos szak mai fel ada tok el lá tá sa, kuta -
tások-fejlesztések, szak mai kom mu ni ká ci ós fel ada tok és
kép zé si prog ra mok),

ab) te rü le ti in for má ció szol gál ta tás (Te rü le ti Informá -
ciós Rend szer mû köd te té se és fej lesz té se),

ac) köz pon ti szint en ke ze len dõ tá mo ga tá si prog ra mok
(ré gió ha tá ro kon át nyú ló prog ra mok, de cent ra li zált pá lyá -
za ti rend szer ben nem tá mo gat ha tó, vagy ki emelt tér sé gi
fej lesz té sek, va la mint köz pon ti fej lesz té si prog ram ban
sze rep lõ or szá gos fej lesz té si cé lok),

ad) te rü let fej lesz té si nem zet kö zi együtt mû kö dés;
b) de cent ra li zált ke re té bõl az aláb bi cél ki tû zé sek tá mo -

gat ha tók:
ba) hu mán erõ for rás fej lesz tés (kö zös ség fej lesz té si

 akciók, köz szol gál ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti együtt mû kö -
dés fej lesz té se, ren dez vé nyek szer ve zé se, ha gyo mány õr zõ 
te vé keny sé gek tá mo ga tá sa, bûn meg elõ zé si te vé keny sé gek 
tá mo ga tá sa),

bb) fog lal koz ta tás (mun ka hely te rem tés, köz mun ka -
prog ra mok tá mo ga tá sa, szo ci á lis föld prog ram),

bc) kul tu rá lis örök ség vé de lem.

5. Az ön kor mány za ti fej lesz té si cé lo kat szol gá ló de -
cent ra li zált fej lesz té si for rá sok ból az aláb bi cél ki tû zé sek
tá mo gat ha tók:

a) hu mán inf ra struk tú ra fej lesz tés (kö zös sé gi te rek ki -
ala kí tá sa, fej lesz té se, alap fo kú ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé -
nyek fej lesz té se, szo ci á lis szol gál ta tá sok és egész ség ügyi
alap el lá tás szín vo na lá nak ja ví tá sa),

b) te le pü lé si inf ra struk tú ra fej lesz té se (ön kor mány za ti
tu laj do nú köz le ke dé si há ló za tok fej lesz té se, köz vi lá gí tás
fej lesz té se, hul la dék gaz dál ko dá si pro jek tek, bel te rü le ti
víz ren de zés, csa pa dék víz-el ve ze tés, ke gye le ti inf ra struk -
tú ra fej lesz tés, bel te rü le ti zöld te rü le tek ki ala kí tá sa, köz in -
téz mé nyek aka dály men te sí té se),

c) te lep sze rû la kó kör ze tek ben meg va ló su ló fej lesz té -
sek tá mo ga tá sa,

d) fa lu- és ta nya gond no ki há ló zat fej lesz té se.

IV.

A kedvezményezett térségek besorolásának
feltételrendszere

1. Te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
tér ség alatt a te rü le ti fej lett sé gi be so ro lás alap ján ked ve -
zõt le nebb hely zet ben lévõ kis tér sé ge ket kell ér te ni.

6052 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám



2. A kis tér sé gek te rü le ti fej lett ség alap ján tör té nõ be so -
ro lá sá nál – a me gyei jogú vá ros sal ren del ke zõ kis tér sé gek
ki vé te lé vel – gaz da sá gi, inf ra struk tu rá lis, tár sa dal mi, szo -
ci á lis, fog lal koz ta tá si mu ta tók ból (öt mu ta tó cso port) kép -
zett kom plex mu ta tót szük sé ges figye lembe ven ni. A kom -
plex mu ta tó ki szá mí tá sá nál hasz nált ada tok kö rét a 3. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

3. A me gyei jogú vá ros sal ren del ke zõ kis tér sé gek ese -
té ben a 2. pont ban sze rep lõ kom plex mu ta tó szá mí tá sát a
me gyei jogú vá ros mu ta tó i val és a me gyei jogú vá ros
 mutatói nél kül is in do kolt el vé gez ni. Ezen kis tér sé gek be -
so ro lá sá nál a két szá mí tá si mód szám ta ni át la gát kell
figye lembe ven ni.

4. Ked vez mé nye zett kis tér sé gek nek mi nõ sül nek a hát -
rá nyos hely ze tû kis tér sé gek és ezen be lül a leg hát rá nyo -
sabb hely ze tû kis tér sé gek.

5. Hát rá nyos hely ze tû kis tér ség nek kell mi nõ sí te ni
azo kat a kis tér sé ge ket, ame lyek nek a kom plex mu ta tó ja
ki sebb, mint az összes kis tér ség kom plex mu ta tó já nak
 átlaga.

6. A hát rá nyos hely ze tû kis tér sé ge ken be lül azo kat a
leg ala cso nyabb kom plex mu ta tó val ren del ke zõ kis tér sé -
ge ket, ame lyek ben az or szág la kó né pes sé gé nek 15%-a él,
leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek nek kell mi nõ sí te ni.

7. Azok ra a leg ala cso nyabb kom plex mu ta tó val ren del -
ke zõ leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek re, ame lyek ben
az or szág la kó né pes sé gé nek 10%-a él, fel zár kóz ta tá suk
 érdekében alap ve tõ en eu ró pai uni ós for rá sok ra épít ve
kom plex prog ra mot kell ki dol goz ni, és an nak meg va ló sí -
tá sát ki e mel ten szük sé ges tá mo gat ni.

8. Azok ban a ré gi ók ban ahol az 5. pont sze rint meg -
határozott hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek la kó né pes sé ge
nem éri el a ré gió la kó né pes sé gé nek 30%-át, a ré gi ón be lü -
li ko hé zió erõ sí té se ér de ké ben a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná -
csok a 2. és a 3. pont sze rint meg ha tá ro zott kom plex mu -
tató figye lembe véte lével re gi o ná lis szem pont ból hát rá -
nyos hely ze tû kis tér sé ge ket je löl het nek ki. A re gi o ná lis
szem pont ból hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek ki je lö lé sé nél
a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács a kom plex mu ta tó alap ján
be so rolt kis tér sé gek kö zül a be so ro lá si rang sor ban so ron
kö vet ke zõ és a ré gió te rü le tén lévõ kis tér sé ge ket ve he ti
figye lembe. A ré gió te rü le tén lévõ hát rá nyos hely ze tû és
a re gi o ná lis szem pont ból hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek
együt tes la kó né pes sé ge nem ha lad hat ja meg a ré gió la kó -
né pes sé gé nek 30%-át. A re gi o ná lis szem pont ból hát rá -
nyos hely ze tû kis tér sé gek la kó né pes sé gét a III. fe je zet
2. pont já ban meg ha tá ro zott tisz tán ha zai de cent ra li zált
for rá sok fel osz tá sá nál nem kell figye lembe ven ni.

9. A te le pü lé sek kö zött is je len tõ sek a fej lett ség be li kü -
lönb sé gek, ezért in do kolt meg ha tá roz ni egy részt a tár sa -
dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra -

dott nak mi nõ sí tett te le pü lé se ket, más részt a je len tõs mun -
ka nél kü li ség gel súj tott nak mi nõ sí tett te le pü lé se ket. A tár -
sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma -
ra dott nak mi nõ sí tett te le pü lé sek be so ro lá sá nál a gaz da sá -
gi, inf ra struk tu rá lis, tár sa dal mi, szo ci á lis, fog la koz ta tá si
mu ta tók ból kép zett kom plex mu ta tót kell figye lembe ven -
ni. A kom plex mu ta tó ki szá mí tá sá nál hasz nált ada tok
 körét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za. Tár sa dal mi-gaz da -
sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott nak kell
mi nõ sí te ni azo kat a te le pü lé se ket, ame lyek nek a kom plex
mu ta tó ja ki sebb, mint az összes te le pü lés kom plex mu ta tó -
já nak át la ga. Je len tõs mun ka nél kü li ség gel súj tott nak kell
mi nõ sí te ni azo kat a te le pü lé se ket, ame lyek ben a mun ka -
nél kü li sé gi arány szá mí tott mu ta tó ja meg ha lad ja az or szá -
gos át lag 1,75-sze re sét.

10. A tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott nak vagy je len tõs mun ka nél kü li ség gel
súj tott nak mi nõ sí tett te le pü lé se ket a hát rá nyos, a tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott -
nak és je len tõs mun ka nél kü li ség gel súj tott nak mi nõ sí tett
te le pü lé se ket a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek kel
egyen lõ el bá nás ban szük sé ges ré sze sí te ni.

11. A ked vez mé nye zett kis tér sé gek és te le pü lé sek be -
so ro lá sá nál hasz nált di na mi kus mu ta tók ese té ben a ren del -
ke zés re álló utol só öt év idõ tar ta má nak ada ta it, a sta ti kus
mu ta tók ese té ben a ren del ke zés re álló leg fris sebb ada to kat 
kell fel hasz nál ni.

12. A ked vez mé nye zett kis tér sé ge ket és te le pü lé se ket,
a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa
ille té kességi te rü le té nek fe lül vizs gá la tát köve tõen, fe lül
kell vizs gál ni. A ked vez mé nye zett kis tér sé gek és te le pü lé -
sek kö ré bõl ki ke rü lõ kis tér sé ge ket és te le pü lé se ket a fej -
lesz té si célú tá mo ga tá sok igény be vé te lé nél egy évig át me -
ne ti leg ked vez mé nye zett nek in do kolt te kin te ni, ese tük ben 
a ked vez mé nye zett kis tér sé gek nél ala cso nyabb tá mo ga tá si 
in ten zi tást biz to sít va.

Záró rendelkezések

1. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy az or -
szág gyû lé si ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel ada tok meg -
valósítására ké szít sen In téz ke dé si Ter vet.

2. Ez az or szág gyû lé si ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján
lép ha tály ba. Egy ide jû leg a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok
és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye zett tér sé gek
be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl  szóló 24/2001.
(IV. 20.) OGY ha tá ro zat, va la mint az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Kon cep ci ó ról  szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá -
ro zat „A te rü let fej lesz té si cé lok ér vé nye sí té sét szol gá ló
 intézmény- és esz köz rend szer fej lesz té si irá nyai” címû
V. fe je zet 3. pont b) pont ja ha tá lyát vesz ti.
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3. A te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
kis tér sé ge ket ezen or szág gyû lé si ha tá ro zat hatályba -
lépését köve tõen újra meg kell ál la pí ta ni. A ked vez mé nye -
zett kis tér sé gek és te le pü lé sek kö rét a te le pü lé si ön kor -
mány za tok kis tér sé gi le ha tá ro lá sa mó do sí tá sát köve tõen
kell újra meg ál la pí ta ni.

4. A tisz tán ha zai de cent ra li zált for rá sok fel osz tá sá nál,
va la mint a kis tér sé gek és a te le pü lé sek te rü let fej lesz té si
szem pon tú be so ro lá sá nál al kal ma zott mu ta tók ról és a szá -
mí tás mód sze ré rõl tá jé koz ta tó ki ad ványt kell ké szí te ni, és
azt a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok, va la mint a te rü let fej -
lesz tés ben érin tett egyéb szer ve ze tek és in téz mé nyek ren -
del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

1. számú melléklet
a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

Allokációs képlet a gazdaságfejlesztési célokat
szolgáló források régiók közötti felosztásához

A ré gi ók hoz ren delt, tisz tán ha zai de cent ra li zált pénz -
esz köz össze ge adott fel oszt ha tó ala pok mel lett, an nak egy 
fõre jutó GDP faj la gos mu ta tó ja és la kó né pes sé ge alap ján:

Di =
´

å
D sum x

x
i

i

( )

ahol:
D(sum): a ré gi ók köz ti szét oszt ha tó összeg, il let ve

 annak meg ha tá ro zott ré sze, (Ft)
Di: az i ré gió ren del ke zés re álló de cent ra li zált

összeg, (Ft) (i=1–7)
ni: az i ré gió 1 fõre jutó GDP mu ta tó já nak az

ará nya az or szá gos át lag hoz vi szo nyít va
li: az i ré gió la kó né pes sé ge
xi = li×l/i: a ré gió la kó né pes sé gé nek és súly szá má nak

szor za ta
l/ni: az i ré gió súly szá ma

2. számú melléklet
a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

Allokációs képlet az önkormányzati fejlesztési célokat 
szolgáló területi kötöttséggel felhasználható források

régiók közötti felosztásához

A ré gi ók hoz ren delt, tisz tán ha zai de cent ra li zált
pénz esz köz össze ge adott fel oszt ha tó ala pok mel lett,

an nak egy fõre jutó GDP faj la gos mu ta tó ja és la kó né -
pes sé ge alap ján:

D
D sum x n

x n
D sum yi

j j

j j

j=
´

= ´
å

( )
( )

ahol:

D(sum): a ré gi ók köz ti szét oszt ha tó összeg, il let ve
 annak meg ha tá ro zott ré sze, (Ft)

Dj: a j ré gió ren del ke zé sé re álló, de cent ra li zált
összeg, (Ft) (j=1–7)

nj: j ré gió la kó né pes sé ge

xj: j ré gió egy fõre jutó GDP-jé bõl kép zett a 0–1
in ter val lum ra ará nyos ve tí tés sel kép zett mu -
ta tó ja. Az x ér té ke a leg ked ve zõt le nebb ré -
gióban 1.000, a leg ked ve zõbb nél 0.000

xjnj: j ré gió né pes ség szá má nak és súly szá má nak
szor za ta

x nj j
j t

n

=
å :

7 ré gió sú lyo zott né pes ség szá má nak össze ge

x n

x n

y
j j

j j
j

n j

=
å

=

1

j ré gió sú lyo zott né pes ség szá má nak ará nya az összes
né pes ség szám hoz

3. számú melléklet
a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

A kistérségek és települések társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális elmaradottságát/fejlettségét mérõ

komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre

I. Gaz da sá gi mu ta tók:

 
1. A mû kö dõ gaz da sá gi szer ve ze tek 1000 la kos ra jutó

szá ma, db

2. A ke res ke del mi és ma gán szál lás he lye ken el töl tött
ven dég éj sza kák 1000 la kos ra jutó szá ma, db

3. A kis ke res ke del mi bol tok 1000 la kos ra jutó szá ma, db

4. A me zõ gaz da ság ban fog lal koz ta tot tak ará nya az
összes fog lal koz ta tot tak ból, %

5. A szol gál ta tás ban fog lal koz ta tot tak ará nya az összes
fog lal koz ta tot tak ból, %

6. A mû kö dõ gaz da sá gi szer ve ze tek szá má nak válto -
zása, %

7. Az ön kor mány za tok he lyi adó be vé te le, Ft

8. A tu do má nyos ku ta tók, fej lesz tõk 1000 la kos ra jutó
szá ma, db*
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II. Inf ra struk tu rá lis mu ta tók:
 

1. A köz üze mi víz há ló zat ba be kap csolt la ká sok ará nya, %
2. Az egy km víz ve ze ték-há ló zat ra jutó zárt csa tor na -

há ló zat hossza, mé ter
3. A ve ze té kes gázt fo gyasz tó ház tar tá sok szá ma a

 lakásállomány szá za lé ká ban, %
4. A rend sze res hul la dék gyûj tés be be vont la ká sok ará -

nya, %
5. A hét köz na pi el érés mu ta tó ja
6. A te le fon-fõ ál lo má sok (ISDN-nel együtt) 1000 la -

kos ra jutó szá ma, db
7. A ká bel te le ví zió elõ fi ze tõ i nek 1000 la kos ra jutó

 száma, db
8. A szé les sá vú in ter net elõ fi ze tõk 1000 la kos ra jutó

szá ma, fõ
9. A gyors for gal mi cso mó pon tok el érés mu ta tó ja

III. Tár sa dal mi mu ta tók:
 

1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi
la kás ál lo mány ból, %

2. A sze mély gép ko csik kor sze rint sú lyo zott 1000 la -
kos ra jutó szá ma, db

3. Ván dor lá si kü lön bö zet; idõ szak kö ze pi 1000 fõ
 népességre jutó évi át lag, fõ

4. Ha lá lo zá si ráta (az 1000 la kos ra jutó ha lá lo zá sok
szá ma), db

5. Az egy ál lan dó la kos ra jutó szja-ala pot ké pe zõ jö ve -
de lem, Ft

6. Ur ba ni tás/ru ra li tás in de xe (az adott kis tér ség né pes -
sé gé nek hány%-a él 120 fõ/km2-nél na gyobb nép sû rû sé gû
te le pü lé sen), %*

7. Nép sû rû ség, fõ/km2**

IV. Szo ci á lis mu ta tók:
 

1. Fi a ta lo dá si in dex (a 15 éves nél fi a ta lab bak a 60-x
né pes ség szá za lé ká ban), %

2. A fog lal koz ta tott nél kü li ház tar tá sok ará nya, %
3. A 18-x éves, leg alább kö zép is ko lai érett sé gi vel ren -

del ke zõk ará nya, %
4. Az ön kor mány za tok ál tal rend sze res szo ci á lis se -

gély ben ré sze sí tet tek évi át la gos szá ma 1000 la kos ra, fõ
5. A rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze -

sí tet tek ará nya a 0–24 éves né pes ség bõl, %

V. Fog lal koz ta tá si mu ta tók:
 

1. Nyil ván tar tott ál lás ke re sõk ará nya a mun ka ké pes
korú né pes ség bõl, % 2006 át la ga

2. Tar tó san – leg alább 12 hó nap ja fo lya ma to san – nyil -
ván tar tott ál lás ke re sõk ará nya a mun ka ké pes né pes ség -
bõl, %

3. Ak ti vi tá si ráta, %

Ma gya rá zat:
* Csak a kis tér sé gi kom plex mu ta tó ki szá mí tá sá nál hasz nált mu ta tó.
** Csak tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra -

dott te le pü lé sek be so ro lá sá nál hasz nált mu ta tó.

Az Országgyûlés
68/2007. (VI. 28.) OGY

határozata

a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervrõl*

Az Or szág gyû lés a ma gyar or szá gi ci gány, ille tõ leg
roma né pes ség si ke res tár sa dal mi in teg rá ci ó já nak elõ se gí -
té sé re, épít ve és szá mít va az ál la mi és az ön kor mány za ti
szer vek, az egy há zak, a gaz da sá gi élet sze rep lõi, a he lyi
kö zös sé gek, a ci vil szer ve ze tek együtt mû kö dé sé re, és a
cél cso port ak tív be vo ná sá ra, a prog ra mok ter ve zé se, meg -
va ló sí tá sa és ér té ke lé se fá zi sok ban – a ci gány ság ér dek -
kép vi se le tét el lá tó szer ve ze tek kel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a ha tá ro zat mel lék le tét
ké pe zõ, a Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram Stra té gi ai
Ter vet (a továb biak ban: Stra té gi ai Terv).

2. A Kor mány te vé keny sé gé ben ér vé nye sít se a Stra té -
gi ai Terv ben el fo ga dott cél ki tû zé se ket és – a Roma In teg -
rá ci ós Ta náccsal együtt mû köd ve – két éves in téz ke dé si
terv ke re té ben dol goz za ki a Stra té gi ai Terv vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé se ket. Azok tel je sí té -
sé rõl két éven te, au gusz tus 31-éig ké szít sen je len tést az Or -
szág gyû lés ré szé re. A Kor mány éven te gon dos kod jon a
kor mány za ti in téz ke dé sek hez szük sé ges költ ség ve té si for -
rá sok ter ve zé sé rõl.

3. A Kor mány az elsõ, a 2008–2009. évek re  szóló kor -
mány za ti in téz ke dé si ter vet a fel ada tok, a fe le lõ sök és a
szük sé ges költ ség ve té si for rá sok meg ha tá ro zá sá val leg ké -
sõbb 2007. szep tem ber 30-áig dol goz za ki.

4. A Kor mány – épít ve az írott és elekt ro ni kus in for má -
ci ós tech no ló gi á ban rej lõ le he tõ sé gek re – gon dos kod jon
ar ról, hogy a Stra té gi ai Terv rõl és an nak elõ re ha la dá sá ról a 
köz élet és a ci vil szfé ra kép vi se lõi fo lya ma to san tá jé koz ta -
tást kap ja nak.

5. A Kor mány a Stra té gi ai Terv ben meg fo gal ma zott
cé lok el éré sét a transz pa ren cia és a part ner ség el vét meg -
tart va va ló sít sa meg, tel je sü lé sét füg get len szak ér tõk ál tal
vég zett ku ta tá sok se gít sé gé vel is vizs gál ja meg és a ku ta tá -
sok ered mé nyé rõl 2011-ben, ille tõ leg 2015-ben szá mol jon 
be az Or szág gyû lés nek.

6. Az Or szág gyû lés e ha tá ro za tá val fel ké ri

a) a roma kö zös sé gek ér de ké ben te vé keny ke dõ non -
pro fit szer ve ze te ket, a he lyi ön kor mány za to kat és a ci gány 
ki sebb sé gi ön kor mány za to kat, a kor mány za ti és ön kor -
mány za ti in téz mé nye ket, az egy há za kat, a mun kál ta tó kat,
hogy te gye nek meg min dent a Stra té gi ai Terv ben meg fo -
gal ma zott cé lok meg va ló sí tá sá ért,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) a tö meg tá jé koz ta tó szer vek ve ze tõ it és mun ka tár sa it, 
hogy vál lal ja nak részt a Stra té gi ai Terv meg is mer te té sé -
ben, a roma né pes sé get érin tõ tár sa dal mi szem lé let ked ve -
zõ irá nyú meg vál toz ta tá sá ban,

c) a roma né pes ség tag ja it arra, hogy kö zös sé gi, he lyi,
kis tér sé gi, me gyei, re gi o ná lis és or szá gos szint en vál lal ja -
nak ak tív és kez de mé nye zõ sze re pet sa ját jo ga ik biz to sí tá -
sá ban, ve gye nek részt a sor su kat érin tõ kér dé sek ben.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Melléklet
a 68/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

A Roma Integráció Évtizede Program
Stratégiai Terv

I. A ROMA INTEGRÁCIÓ ÉVTIZEDE PROGRAM
HÁTTERE, A STRATÉGIAI TERV

1.1. A ro mák ma gyar or szá gi hely ze te

A 2001-ben vég zett nép szám lá lás ada tai sze rint nem ze -
ti sé gi ho va tar to zás alap ján 190 ez ren val lot ták ma gu kat ci -
gány nak, míg az ál ta lá no san el fo ga dott rep re zen ta tív szo -
ci o ló gi ai fel mé ré sek sze rint a roma né pes ség szá ma
520–650 ezer fõre te he tõ. Az em lí tett ada tok köz ti kü lönb -
ség nek szá mos oka van, ezek kö zött kell meg em lí te ni a
tár sa dal mi meg bé lyeg zés tõl való fé lel met, il let ve az asszi -
mi lá ci ós tö rek vé se ket is. Ez ugyan ak kor ne héz sé ge ket
okoz a ro mák nak szánt prog ra mok ki ala kí tá sá nál és meg -
va ló sí tá sá nál is (roma cél cso port meg ha tá ro zá sa), azon ban 
a Stra té gi ai Terv ki dol go zá sa kor al kal ma zott ön be val lá -
son ala pu ló, szo ci á lis és te rü le ti szem pon tok, il let ve ezek
met sze tei meg fe le lõ esz köz tá rat nyújt hat nak a prob lé ma
ke ze lé sé re. A roma né pes ség leg fon to sabb szo ci á lis és te -
rü le ti jel lem zõi a kö vet ke zõk.

Ok ta tás

Óvo dá ba a há rom-öt éves gyer me kek kö zül or szá go san
88%, a roma gye re kek kö zül csak 42% jár. A ci gány gyer -
me kek az or szá gos át lag nál két szer na gyobb arány ban ke -
rül nek át he lye zés re eny he fok ban ér tel mi fo gya té ko sok
szá má ra lét re ho zott ok ta tá si in téz mé nyek be. Az alap fo kú
ok ta tás ban ta nu ló ci gány ta nu lók ese té ben a le mor zso ló -
dás és a ma gán ta nu ló vá mi nõ sí tés ará nya sok kal ma ga -
sabb, mint az or szá gos át lag. A 2003-as fel mé rés sze rint a
ci gány fi a ta lok 20–24 éves kor cso port já ban az ál ta lá nos
is ko lát 82,5% fe jez te be. Or szá go san 2001-ben a 18 éve -
sek 54,5%-a érett sé gi zett, a ci gány fi a ta lok 20–24 éves
kor cso port já ban, 2002-ben 5% vé gez te el a kö zép is ko lát.

En nél is ki sebb az egye tem re vagy a fõ is ko lá ra járó ci gány
hall ga tók ará nya: a roma 20–24 éve sek 1,2%-a ta nul fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ben.

Fog lal koz ta tás

A ti zen öt és het ven négy év kö zöt ti roma fér fi ak ke ve -
sebb, mint har ma dá nak volt va la mi lyen mun ka jö ve de lem
az el sõd le ges meg él he té si for rá sa. A roma nõk mint egy ha -
to dá nak volt va la mi lyen rend sze res mun ká ja. A ro mák al -
kal ma zá sá nak to váb bi jel lem zõ je a nem be je len tett, al kal -
mi mun kák el ter jedt sé ge.

Egész sé gi ál la pot

A ro mák ese té ben az or szá gos át lag nál ala cso nyabb az
öt ven éven fe lü li ek ará nya, és ma ga sabb a har minc éven
alu li ak ará nya. En nek oka, hogy a ro mák szü le tés kor vár -
ha tó élet tar ta ma tíz év vel ala cso nyabb, mint az or szá gos
át lag, míg a szü le té si arány szám an nál ma ga sabb. Szá mos
ku ta tás és ta nul mány iga zol ta, hogy a te rü le ti, is ko lá zott -
sá gi, szo ci á lis, gaz da sá gi és tár sa dal mi dep ri vá ci ó nak
messze ki ha tó ne ga tív kö vet kez mé nyei van nak az egész -
ség re és élet mi nõ ség re.

Lak ha tás, te rü le ti jel lem zõk

A ro mák je len tõs ré sze az or szág gaz da sá gi, inf ra struk -
tu rá lis, fog lal koz ta tá si hát rá nyok kal súj tott kis tér sé ge i ben
él. Az el múlt év ti zed ben a ro mák és nem ro mák lak ha tá si
el kü lö nü lé se drá mai mér ték ben nõtt, és több tíz ezer re te -
he tõ azon csa lá dok szá ma, ame lyek szeg re gált, els lu mo so -
dott, te lep sze rû, kom fort nél kü li la kás kö rül mé nyek kö zött
él nek.

1.2. A Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram

A 2003. jú ni us 29. és jú li us 1. kö zött Bu da pes ten meg -
ren de zett „Ro mák a bõ vü lõ Eu ró pá ban, a jövõ ki hí vá sai”
címû nem zet kö zi kon fe ren ci án részt vett kö zép- és ke let-
eu ró pai or szá gok (Hor vát or szág, Bul gá ria, Ro má nia,
 Macedónia, Cseh or szág, Szer bia, Mon te neg ró, Szlo vá kia,
Ma gyar or szág) kor mány fõi ki fe jez ték po li ti kai el kö te le -
zett sé gü ket a roma és nem roma la kos ság élet kö rül mé nyei
kö zött meg lé võ sza ka dék csök ken té se iránt. A Vi lág bank
és a Nyílt Tár sa da lom In té zet kép vi se lõ i vel kö zö sen ab ban 
ál la pod tak meg, hogy a 2005–2015 kö zöt ti idõ sza kot a
Roma In teg rá ció Év ti ze dé vé nyil vá nít ják. Az er rõl  szóló
nyi lat ko za tot a részt vevõ or szá gok mi nisz ter el nö kei
2005. feb ru ár 2-án ír ták alá Szó fi á ban.

A Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram cél ja, hogy fel -
gyor sít sa, és fenn tart ha tó mó don biz to sít sa a ro mák tár sa -
dal mi és gaz da sá gi in teg rá ci ó ját, és egy ben hoz zá já rul jon
a ro mák ról al ko tott kép po zi tív irá nyú át ala ku lá sá hoz. A
részt vevõ or szá gok a Prog ram fo lya mán – a kö zö sen ki -
ala kí tott ke re tek, cél ki tû zé sek kö zött – sa ját gaz da ság- és
szo ci ál po li ti ká juk kal össz hang ban ter ve zik és va ló sít ják
meg roma in teg rá ci ós po li ti ká ju kat, stra té gi ai ter vet ké szí -
te nek. A kö zö sen el fo ga dott cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sát
rend sze re sen el len õr zik, a stra té gi ai ter ve ket szük ség sze -
rint mó do sít ják.
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1.3. A Stra té gi ai Terv

1.3.1. A Stra té gi ai Terv meg al ko tá sa
Az Or szág gyû lés a Stra té gi ai Ter vet a Ma gyar or szá gon

élõ ro mák gaz da sá gi-tár sa dal mi hely ze té nek ja ví tá sá val
kap cso la tos el kö te le zett sé ge je le ként fo gad ja el. A Stra té -
gi ai Terv négy pri o ri tá si te rü le ten (ok ta tás, fog lal koz ta tás,
lak ha tás és egész ség ügy), az egyen lõ bá nás mód ér vé nye sí -
té sé vel kap cso lat ban, to váb bá a kul tú ra, a mé dia és a sport
te rü le tén ha tá roz meg át fo gó cé lo kat, a cé lok hoz kapcso -
lódó konk rét fel ada to kat, az ezek hez ren delt mu ta tó kat,
 továbbá a fel ada tok el éré sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket.
A ne mek kö zöt ti esély egyen lõ ség meg te rem té sét a négy
pri o ri tá si te rü le ten meg fo gal ma zot tak hoz kap cso ló dó fel -
ada to kon és in téz ke dé se ken ke resz tül kí ván ja megvaló -
sítani.

1.3.2. Cé lok
A Stra té gi ai Terv cél ja a roma la kos ság tár sa dal mi, gaz -

da sá gi in teg rá ci ó ja fel té te le i nek meg te rem té se, élet kö rül -
mé nye ik ja ví tá sa, a ro mák köz szol gál ta tá sok hoz való hoz -
zá fé ré sé nek ja ví tá sa, va la mint a ro mák és nem ro mák élet -
kö rül mé nyei kö zött ki ala kult sza ka dék csök ken té se,
hosszú tá von meg szün te té se. A Stra té gi ai Terv ben meg fo -
gal ma zott fel ada tok cél ja a ha té ko nyabb gaz da ság po li ti ka
ki ala kí tá sa, il let ve en nek hosszú távú fenn tart ha tó sá ga
(pl. ver seny ké pes ség nö ve ke dé se, fog lal koz ta tott ság ja vu -
lá sa, szo ci á lis transz fe rek, az el tar tot tak szá má nak csök ke -
né se).

To váb bi cé lok az egyes pri o ri tá si te rü le te ken:
– az in teg rált ok ta tás ki ter jesz té se, de szeg re gá ció a

köz ok ta tás ban, a ro mák kép zett sé gi szint jé nek eme lé se;
– a ro mák mun ka erõ-pi a ci in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se,

il let ve fog lal koz ta tott sá gi szint jük eme lé se;
– a lak ha tá si kö rül mé nyek ja ví tá sa, amely össze kap -

cso ló dik a te le pü lé si és tér sé gi szeg re gá ció nagy ará nyú
csök ken té sé vel;

– a ro mák egész sé gi ál la po tá nak ja ví tá sa, a szü le tés kor
vár ha tó élet tar tam nö ve lé se, va la mint az egész ség ügyi el -
lá tó rend szer hez való hoz zá fé ré sük ja ví tá sa;

– a ro mák kal szem be ni diszk ri mi ná ció csök ken té se, az
esély egyen lõ ség elõ se gí té se a jog ér vé nye sí tés so rán.

1.3.3. Cél cso port-meg ha tá ro zás
A Stra té gi ai Terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok el sõ sor -

ban te rü le ti (hát rá nyos hely ze tû tér sé gek, te le pü lé sek) és
szo ci á lis szem pon tok (pl. hát rá nyos hely zet, tar tós mun ka -
nél kü li ség, ala csony is ko lai vég zett ség) – il let ve ezek
 metszete – alap ján ha tá roz zák meg a leg fon to sabb kom -
plex in téz ke dé se ket, ame lyek hosszú tá von biz to sít hat ják
a leg sze gé nyeb bek – köz tük nagy arány ban ro mák – va lós
tár sa dal mi és gaz da sá gi in teg rá ci ó ját. A négy pri o ri tá si
 területen el sõ sor ban a szo ci á lis és te rü le ti szem pon tok
alap ján in do kolt a fel ada to kat meg fo gal maz ni. Az an ti -
diszk ri mi ná ció és a kul tú ra (roma kul tú ra, ha gyo má nyok
meg õr zé se) te rü le tén van le he tõ ség arra, hogy az egyes
 intézkedésekben a ro mák mint ön ál ló cél cso port ke rül je -
nek meg ha tá ro zás ra.

1.3.4. Esély egyen lõ sé gi szem pon tok
A fel ada tok ban és az in téz ke dé sek ben min den hol meg

kell je le ní te ni az esély egyen lõ ség, egyen lõ hoz zá fé rés el -
vét, mely se gít het a ro mák ér de ke i nek ha té ko nyabb ér vé -
nye sí té sé ben. A fej lesz té sek ter ve zé se kor és meg va ló sí tá -
sa kor el en ged he tet len, hogy az érin tet tek (kü lö nös te kin -
tet tel az ön kor mány za tok ra) ki emelt fi gyel met szen tel je -
nek az aláb bi szem pon tok nak:

– a fej lesz té sek meg va ló sí tá sa ne nö vel je a lak ha tá si és
is ko lai szeg re gá ci ót;

– a for rá sok hoz való hoz zá fé rés fel té te le a lak ha tás és
az ok ta tás szeg re gá ció men tes sé gé nek meg te rem té se.

A fel ada tok ban és az in téz ke dé sek ben – a ter ve zés és a
meg va ló sí tás szint je in egy aránt – biz to sí ta ni kell a roma
szak em be rek rész vé te lét, il let ve ki kell épí te ni a roma
szak em be rek bõl álló há ló za to kat, ame lyek a dön tés ho za -
ta li fo lya ma tok ban is részt tud nak ven ni.

1.3.5. A „jó gya kor la tok” össze gyûj té se és be épí té se a
prog ra mok ba

A Stra té gi ai Terv meg va ló sí tá sa so rán ki e mel ten fon tos
az egyes cél te rü le tek re ha tást gya kor ló kor mány za ti és ci -
vil prog ra mok, be avat ko zá si for mák fi gye lem mel kí sé ré -
se. Jó gya kor la tok egy aránt le het nek olyan prog ra mok,
ame lyek ki fe je zet ten a Prog ram ha tá sá ra jöt tek lét re és
olya nok is, ame lyek a Prog ram tól füg get le nül, de an nak
va la mely fel ada tá val meg egye zõ cél lal mû köd nek. Az Or -
szág gyû lés ki e mel ten fon tos nak tart ja a Prog ram ban részt
vevõ más or szá gok jó gya kor la ta i nak össze gyûj té sét és
azok ha zai be mu ta tá sát is.

1.3.6. Az ada tok sze re pe
A te rü le ti és a szo ci á lis szem pon tok ról, il let ve a roma

né pes ség rõl  szóló ada tok alap ve tõ fon tos sá gú ak a Stra té -
gi ai Terv in téz ke dé se i nek ter ve zé se és mo ni to ro zá sa ér de -
ké ben. Az adat vé de lem mel kap cso la tos sza bá lyo zás ra, így 
kü lö nö sen a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
ren del ke zé se i re fi gye lem mel a Stra té gi ai Terv vég re haj tá -
sa so rán rend sze res adat fel vé te le ket szük sé ges foly tat ni
an nak ér de ké ben, hogy a fent em lí tett te rü le ti és szo ci á lis
szem pon tok, il let ve a roma né pes ség rõl  szóló – össze ha -
son lít ha tó – ada tok ren del ke zés re áll ja nak, és ez zel le he tõ -
vé vá lik a Stra té gi ai Terv ben meg fo gal ma zott mu ta tók mé -
ré se.

II. AZ OKTATÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓ
FELADATOK

Az Or szág gyû lés az ok ta tás te rü le tén fõ cél ként az in teg -
rált ok ta tás* ki ter jesz té sét, a de szeg re gá ció meg va ló su lá -
sát (va la mennyi szeg re gált is ko lai osz tály és is ko la meg -
szün te té sét), a ro mák kép zett sé gi szint jé nek eme lé sét tûzi
ki.

* Az in teg rált ok ta tás, ne ve lés fo gal mát és tar tal mát leg rész le te seb ben a
ne ve lé si és ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé si rend jé rõl  szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM ren de let 39/D. és 39/E.  §-ai ha tá roz zák meg.
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En nek el éré sé hez a kö vet ke zõ fel ada tok tel je sí té se és a
fel ada tok hoz kap cso ló dó in téz ke dé sek meg té te le szük sé -
ges az zal, hogy a cé lok és in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak
konk rét mó do za ta it a két éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ in -
téz ke dé si ter vek tar tal maz zák.

1. Egyen lõ szín vo na lú ok ta tás hoz való hoz zá fé rés biz -
to sí tá sa a roma gyer me kek szá má ra a köz ok ta tás ban. A
szeg re gá ció fel szá mo lá sa, meg elõ zé se, to váb bá a ne ga tív
sze lek ci ót erõ sí tõ tár sa dal mi, in téz mé nyes me cha niz mu -
sok meg szün te té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az in teg rá ci ós és ké pes ség ki bon ta koz ta tó fel ké szí -

tést igény lõ is ko lák szá má nak nö ve lé se.
b) Az óvo dák és is ko lák kö zöt ti, il let ve a tér sé gi szeg -

re gá ció csök ken té se, hosszú tá von meg szün te té se.
c) Az ink lu zív, együtt ne ve lõ pe da gó gi ai kul tú ra ter -

jesz té se, a ma gyar or szá gi köz ok ta tá si in téz mé nyek ben fel -
is mert szeg re gá ci ós for mák fel szá mo lá sá nak elõ se gí té se.

d) A köz ok ta tás ban ta nu ló gyer mek ré szé re a ki sebb sé -
gi kul tú rá ról  szóló tan anyag (pl. roma nép is me ret) el ér he -
tõ vé té te le.

e) A kö zel 50 „get tó is ko lá ban” (ahol a roma gyer me -
kek ará nya 80% fö löt ti) foly ta tott pe da gó gi ai, ok ta tá si
prog ram ha té kony sá gá nak vizs gá la ta, a szeg re gá ció meg -
szün te té si le he tõ sé ge i nek fel tá rá sa.

f) An nak vizs gá la ta, hogy mely ál la mi tá mo ga tá sok,
nor ma tí vák já rul nak vagy já rul hat nak hoz zá köz vet ve a
leg hát rá nyo sabb hely ze tû ta nu lók szél sõ sé ges is ko lai
diszk ri mi ná lá sá hoz, és meg kell vizs gál ni ezek le épí té sé -
nek vagy új ra sza bá lyo zá sá nak le he tõ sé gét.

2. A hát rá nyos hely ze tû gye re kek la kó he lyen tör té nõ
óvo dai el lá tá sa.

Szük sé ges in téz ke dés
Az óvo dai el lá tás le he tõ sé gé nek meg te rem té se, a fé rõ -

he lyek bõ ví té se szük sé ges, kü lö nös te kin tet tel azok ra a te -
le pü lé sek re, ahol az óvo dás ko rú gye re kek szá ma várha -
tóan nõ; ezek el sõ sor ban a leg hát rá nyo sabb hely ze tû (ci gá -
nyok ál tal sû rûn la kott) te le pü lé sek.

3. Az in do ko lat la nul fo gya té kos nak mi nõ sí tett gye re kek 
szá má nak csök ken té se ér de ké ben ezen gyer me kek fel ku ta -
tá sa és vissza he lye zé se az ál ta lá nos tan ter vû osz tá lyok ba,
kü lö nö sen a hát rá nyos hely ze tû, ál la mi ne ve lés be vett
gyer me kek kö ré ben.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A köz ok ta tá si re form meg va ló sí tá sá val pár hu za mo -

san meg kell te rem te ni a fo gya té kos sá mi nõ sí tés egy sé ges
szak mai kö ve tel mény rend sze rét, az el já rás ha tó sá gi el len -
õr zé sét, a füg get len pe da gó gi ai, di ag nosz ti kai, szak ér tõi
te vé keny ség biz to sí té ka it.

b) A nor mál tan ter vû is ko lai osz tá lyok ba vissza he lye -
zett gyer me kek ok ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra spe ci á lis men -
tor rend szer fel ál lí tá sa.

4. A ma gán ta nu ló vá vá lás ra irá nyu ló szü lõi ké rel mek
el fo ga dá sa ne le gyen a szeg re gá ció esz kö ze.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A ma gán ta nu ló ként tör té nõ ta nu lás ra irá nyu ló szü lõi 

ké rel mek el fo ga dá sá nál az el len õr zés ha té kony sá gá nak ja -
ví tá sa.

b) Az alap fo kú ok ta tá si rend szer bõl ki ma rad tak szá má -
ra spe ci á lis kép zé si prog ra mok in dí tá sa.

5. An ti diszk ri mi ná ci ós ele mek ki ala kí tá sa és to vább fej -
lesz té se a köz ok ta tás ban.

Szük sé ges in téz ke dés
A már meg va ló sult, ille tõ leg a ki ala kí tás alatt álló jog -

sza bá lyi ke re tek és le he tõ sé gek alap ján az et ni kai vagy
más ala po kon meg va ló su ló diszk ri mi ná ció fel is me ré se, a
jogi se gít ség nyúj tás esz köz rend sze ré nek meg is mer te té se,
bõ ví té se a köz ok ta tás ban.

6. A hát rá nyos hely ze tû gye re kek is ko lai si ke res sé gét
se gí tõ, is ko lán kí vü li al ter na tív mód sze rek el ter jesz té se,
va la mint a hát rá nyos hely ze tû fia tal fel nõt tek köz ok ta tás -
ba, il let ve al ter na tív ok ta tás ba való be kap cso ló dá sá nak
ösz tön zé se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A hát rá nyos hely ze tû gyer me kek is ko lai si ke res sé ge

ér de ké ben mi nél több ta no da in dí tá sa és hosszú távú fi nan -
szí ro zá sá nak meg te rem té se.

b) A ta no da prog ram ban részt ven ni szán dé ko zó ci vil
egye sü le tek, ala pít vá nyok meg ke re sé se.

c) A szü lõk kel való együtt mû kö dés re ala po zott, a gyer -
mek ta nu lá sát elsõ hely re ál lí tó szü lõi szem lé let for má lá sa.

d) A fia tal fel nõt tek köz ok ta tás ban való rész vé te le ér -
de ké ben (esti, le ve le zõ kö zép fo kú ok ta tás) át fo gó kam -
pány in dí tá sa, va la mint en nek ér de ké ben elõ se gí tõ/meg -
ala po zó is ko la rend sze ren kí vü li ok ta tá si mód sze rek ösz -
tön zé se.

e) Az ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nyek együtt mû kö -
dé sé nek ösz tön zé se, a köz mû ve lõ dés sze re pé nek erõ sí té se
a hát rá nyos hely ze tû és roma gye re kek, fi a ta lok ké pes ség -
ki bon ta koz ta tá sa, kom pe ten cia fej lesz té se ér de ké ben.

7. Az érett sé git adó kö zép is ko lá ba való be ju tás mi nél
ma ga sabb arány ban való biz to sí tá sa, mind a szak kép zést
nyúj tó, de érett sé git nem adó szak kép zõ is ko lák el vég zé se
után, mind pe dig köz vet le nül az ál ta lá nos is ko la után.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az „Út ra va ló” Ösz tön díj Prog ram fi nan szí ro zá si fel -

té te le i nek biz to sí tá sa a min den ko ri éves költ ség ve tés ben.
b) Az „Út ra va ló” Ösz tön díj Prog ram ál tal tá mo ga tott

di á kok is ko lai si ke res sé gé nek se gí té se.
c) Az „Út ra va ló” Ösz tön díj Prog ram ba be vont hát rá -

nyos hely ze tû gyer me kek szá má nak nö ve lé se.
d) A hát rá nyos hely ze tû gyer me kek kol lé gi u mi fé rõ he -

lyek hez való hoz zá fé ré sé nek ja ví tá sa an nak ér de ké ben,
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hogy mi nél több hát rá nyos hely ze tû gyer mek si ke re sen be -
fe jez ze a kö zép is ko lai ta nul má nya it.

e) A je len leg is mû kö dõ ösz tön díj rend sze rek (pl. Ma -
gyar or szá gi roma ta nu lók ta nul má nyi tá mo ga tá sa, Arany
Já nos Kol lé gi u mi Prog ram) fenn tar tá sa, to vább fej lesz té se.

8. Ki egyen lí tõ, hát rány kom pen zá ló in téz ke dé sek be ve -
ze té se és to vább fej lesz té se a fel sõ ok ta tás ban, a hal mo zot -
tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók be ju tá sá nak és benn ma ra -
dá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az esély te rem tõ in téz ke dé sek meg erõ sí té se a fel sõ -

ok ta tás ban.
b) A fel sõ ok ta tás ba be ke rült hát rá nyos hely ze tû hall ga -

tók ta nul má nyi si ke res sé gé nek se gí té se.
c) A kol lé gi u mi fé rõ he lyek hez tör té nõ hoz zá fé rés biz -

to sí tá sa a hát rá nyos hely ze tû hall ga tók nak an nak ér de ké -
ben, hogy mi nél töb ben si ke re sen be fe jez zék fel sõ fo kú ta -
nul má nya i kat.

9. Az esély egyen lõ ség, az alap ve tõ em ber i jo gok, il let ve 
a roma nép is me ret és kul tú ra ok ta tá sá nak ho ri zon tá lis
meg je le ní té se az ok ta tás ban.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az esély egyen lõ ség rõl, az alap ve tõ em ber i jo gok ról

 szóló tan anyag a köz ok ta tás tan anyag rend sze ré be való be -
il lesz té sé nek vizs gá la ta.

b) A hely ben élõ ki sebb sé gek kul tú rá já nak ok ta tá sát
elõ se gí tõ prog ram ki dol go zá sa.

c) Az is ko lák nak szak mai és anya gi se gít ség nyúj tás a
ki sebb sé gi kul tú ra ok ta tá sá hoz, a tan ter vek és ok ta tá si
anya gok ki dol go zá sá hoz, meg je len te té sé hez és ter jesz té -
sé hez.

d) Az egyes tan tár gyak ese té ben kö te le zõ en hasz ná lan -
dó, mul ti kul tu rá lis ele me ket tar tal ma zó tan anyag ki dol go -
zá sa.

e) Amennyi ben arra igény van, a ro ma ni, il let ve beás
nyelv ta nu lá si le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.

10. Az Eu ró pa Ta nács Re gi o ná lis vagy Ki sebb sé gi
Nyel vek Eu ró pai Kar tá já nak ki ter jesz té se a ci gány (ro ma -
ni és beás) nyel vek re.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A roma szü lõk és kö zös sé gek ösz tön zé se a nyelv -

meg õr zés re és a nyelv ok ta tást meg ala po zó igé nye ik tu da -
tos meg je le ní té sé re.

b) A nyelv ta nár- és tol mács kép zés fel sõ fo kú pe da gó -
gus kép zés ben tör té nõ akk re di tá ci ó já nak elõ se gí té se.

c) Tan anyag fej lesz tés és az ah hoz kap cso ló dó ku ta tá -
sok, fel mé ré sek tá mo ga tá sa.

11. Roma pe da gó gu sok, pe da gó gi ai asszisz ten sek,
óvó nõk mi nél na gyon szám ban tör té nõ kép zé sé nek és al -
kal ma zá sá nak elõ se gí té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek

a) A roma pe da gó gu sok szá má nak nö ve lé se az ok ta tá si
rend szer min den szint jén.

b) A roma pe da gó gu sok pá lya meg tar tás ra való ösz tön -
zé se.

c) Nö vel ni szük sé ges a fel sõ ok ta tás ban a roma hall ga -
tók szá mát a ta ná ri, óvo da pe da gó gu si sza ko kon.

d) A ta nár nak, óvo da pe da gó gus nak ké szü lõ roma fõ is -
ko lai, egye te mi hall ga tók pe da gó gi ai asszisz tens ként tör -
té nõ al kal ma zá sa anya gi és szer ve ze ti fel té te le i nek meg te -
rem té se.

Mu ta tók:

a) A ro mák is ko lai vég zett sé gé nek szint je.

b) A szeg re gált ok ta tás ban részt vevõ gye re kek szá ma.

c) A je len leg – fé rõ hely hi á nya  miatt – óvo dá ba nem
járó gye re kek szá ma, kö zü lük a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû ek szá ma.

d) Az in do ko lat la nul fo gya té kos sá mi nõ sí tett gye re kek
szá ma az el té rõ tan ter vû osz tá lyok ban, si ke res reintegrá -
ciójuk az ál ta lá nos tan ter vû is ko lák ba.

e) A hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu -
lók szá ma, ará nya a ma gán ta nu lók kö zött.

f) Az ok ta tás te rü le tén tör té nõ, a ro má kat érõ diszk ri mi -
ná ci ós ese tek szá ma, ezek fel tá rá sá nak, az ese tek kel kap -
cso la tos kü lön fé le jog or vos la ti ké rel mek és el já rá sok
 száma.

g) Az is ko la rend szer bõl ki ma ra dó di á kok szá ma, kö zü -
lük a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek szá ma.

h) Ta no da tí pu sú prog ra mot foly ta tó in téz mé nyek és az 
ott szol gál ta tá so kat igény be vevõ di á kok szá ma.

i) Az is ko la rend szer bõl ki ma ra dó di á kok szá ma, az
érett sé git adó is ko lá ba járó és ott érett sé git szer zõ di á kok
össz lét szá ma és ará nya, kö zü lük a hát rá nyos hely ze tû ek
szá ma és ará nya.

j) A fel sõ ok ta tás ban részt vevõ hát rá nyos hely ze tû és
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû hall ga tók szá ma.

k) A roma nép is me ret ok ta tá sá ban részt vevõ is ko lák
szá ma és ará nya az összes olyan is ko lán be lül, ahol ezt a
Nem ze ti Alap tan terv nek meg fele lõen ta ní ta ni kel le ne.

l) A kü lön bö zõ ösz tön dí jak ban ré sze sü lõ hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma.

III. A FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉRE VONAT -
KOZÓ FELADATOK

Az Or szág gyû lés a fog lal koz ta tás te rü le tén fõ cél ként a
ro mák kép zés sel, át kép zés sel egy be kö tött mun ka erõ-pi a ci
in teg rá ci ó já nak elõ se gí té sét, va la mint fog lal koz ta tott sá gi
szint jük eme lé sét tûzi ki.

En nek el éré sé hez a kö vet ke zõ fel ada tok tel je sí té se, és a
fel ada tok hoz kap cso ló dó in téz ke dé sek meg té te le szük sé -
ges az zal, hogy a cé lok és in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak
konk rét mó do za ta it a két éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ in -
téz ke dé si ter vek tar tal maz zák.
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1. Az ak tív fog lal koz ta tás po li ti kai esz kö zök (bér tá mo -
ga tás, kép zé si tá mo ga tás, já ru lék át vál la lás, köz hasz nú tá -
mo ga tás stb.) mû köd te té sé vel el sõ sor ban a leg hát rá nyo -
sabb tér sé gek ben élõ, tar tós mun ka nél kü li ek fog lal koz ta -
tá si esé lye i nek ja ví tá sa, a roma ál lás ke re sõk ak tív esz kö -
zök höz tör té nõ hoz zá fé ré sé nek elõ se gí té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A bér- és já ru lék tá mo ga tás sal fog lal koz ta tott, leg -

hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben élõ mun ka vál la lók
szá má nak nö ve lé se, kü lö nös fi gye lem mel a kis te le pü lé se -
ken élõ, me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó mun ka vál -
la lók ra.

b) Az ak tív tá mo ga tá si for mák kal ki he lye zett mun ka -
vál la lók mun ka erõ-pi a ci esé lye i nek ja vu lá sát elõ se gí tõ
fel té te lek (pl. fel nõtt- és szak kép zés be kap cso lá sa) biz to sí -
tá sa.

c) A bér- és já ru lék tá mo ga tás sal meg va ló su ló fog lal -
koz ta tás ese tén a ro mák kal szem be ni meg kü lön böz te tés
el le ni ha té kony fel lé pés.

d) A hát rá nyos hely ze tû ek, tar tó san mun ka nél kü li ek
mun ka vál la lá sá nak ösz tön zé se a tá mo ga tá si for mák és
szol gál ta tá sok meg is mer te té sé vel.

e) A roma nõk fog lal koz ta tott sá gi ará nyá nak nö ve lé se
ér de ké ben a ki egyen lí tõ in téz ke dé sek (po zi tív diszk ri mi -
ná ció) gya kor la tá nak al kal ma zá sa, il let ve spe ci á lis mun -
kál ta tói tá mo ga tá si rend szer ki épí té se, kü lö nös te kin tet tel
a szo ci á lis, ok ta tá si és egész ség ügyi rend sze rek ben.

f) A már mû kö dõ mun kál ta tói já ru lék ked vez ményt biz -
to sí tó prog ra mok fenn tar tá sá val és to vább fej lesz té sé vel
elõ kell se gí te ni a gyes rõl, gyed rõl vissza té rõ nõk (köz tük
roma nõk) fog lal koz ta tá sát (pl. ru gal mas fog lal koz ta tá si
for mák és szak kép zés ki ala kí tá sa, az ezek hez tör té nõ hoz -
zá fé rés elõ se gí té se).

2. A mun ka ügyi szer ve zet hu mán szol gál ta tá sa i hoz való 
hoz zá fé rés ér de ké ben a roma fog lal koz ta tásszer ve zõ me -
ne dzse ri há ló zat erõ sí té se, ki ter jesz té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A roma fog lal koz ta tásszer ve zõ me ne dzse ri há ló zat

fenn tar tá sa és fej lesz té se (pl. kép zés) fel té te le i nek meg te -
rem té se, an nak ér de ké ben, hogy ja vul jon a ro mák mun ka -
erõ-pi a ci szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé ré se.

b) An nak vizs gá la ta, hogy mi ként erõ sít he tõ a me ne -
dzse ri há ló zat és a ci vil szer ve ze tek, ille tõ leg a ci gány ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok kö zöt ti együtt mû kö dés az inak -
tív roma mun ka vál la lók mun ka ügyi nyil ván tar tás ba való
be ke rü lé se, a mun ka ügyi szer ve zet hu mán szol gál ta tá sa i -
hoz való hoz zá fé rés elõ se gí té se ér de ké ben.

3. A köz igaz ga tás ban, köz szol gál ta tás ban fog lal koz ta -
tott ro mák szá má nak nö ve lé se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A köz szfé ra kü lön bö zõ szint je in, mind a szak fel ada -

tok, mind az ad mi niszt rá ció te rü le tén le he tõ leg mi nél több

roma mun ka vál la ló el he lyez ke dé sé nek elõ se gí té se, az eh -
hez szük sé ges fel té te lek (pl. ösz tön díj) meg te rem té se.

b) An nak ösz tön zé se, hogy a te le pü lé si ön kor mány za -
tok ál tal ké szí tett esély egyen lõ sé gi terv ben je len je nek meg 
az ön kor mány zat nál, il let ve az ál ta la fenn tar tott in téz mé -
nyek ben a ro mák fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló in téz ke dé sek.

c) A fog lal koz ta tás ba ágya zott kép zés és más esz kö zök
igény be vé te lé nek elõ se gí té se a köz szfé rá ban dol go zó ro -
mák szá má nak nö ve lé se ér de ké ben.

4. A gya kor lat ban be vált, fog lal koz ta tás sal egy be kö tött 
kép zé sek el ter je dé sé nek, tér nye ré sé nek elõ se gí té se an nak
ér de ké ben, hogy ja vul ja nak az is ko la rend sze rû kép zés bõl,
va la mint a szak kép zés bõl le mor zso ló dott hát rá nyos hely -
ze tû, köz tük nagy szám ban roma fi a ta lok mun ka erõ-pi a ci
esé lyei.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben az ún. „má -

so dik esély” is ko lák ki ala kí tá si és mû köd te té si fel té te le i -
nek meg te rem té se.

b) Ösz tön zõ rend sze rek ki épí té se a pi a ci sze rep lõk fog -
lal koz ta tás sal egy be kö tött kép zé sek be tör té nõ ha té kony
be vo ná sá ra.

c) Az esti is ko lák új ra in dí tá sá val, a nem ha gyo má nyos
kép zé si for mák (pl. a táv ok ta tás, az e-le ar ning) hát rá nyos
hely ze tû cso por tok ra tör té nõ ki ter jesz té sé vel, az ati pi kus
fog lal koz ta tá si mó dok (pl. rész mun ka idõs fog lal koz ta tás)
al kal ma zá sá val a hát rá nyos hely ze tû cso por tok ak ti vi tá sá -
nak, mun ka erõ-pi a ci rész vé te lé nek nö ve lé se.

5. A köz mun ka prog ra mok ter ve zé se és vég re haj tá sa
so rán a prog ram hoz il lesz ke dõ kép zés sel a részt ve võk
mun ka erõ-pi a ci po zí ci ó já nak ja ví tá sa, az el sõd le ges mun -
ka erõ pi a con való el he lyez ke dé sük se gí té se. Emel lett az
olyan köz hasz nú és köz cé lú mun ka prog ra mok in dí tá sá nak
ösz tön zé se, me lye ket köve tõen ja vul nak a részt ve võk el -
sõd le ges mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be ke rü lé sé nek esé lyei.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A fog lal koz ta tá si prog ra mok ban részt vevõ, meg fe -

le lõ ala pok kal ren del ke zõ köz mun ká sok szá má ra a prog -
ram hoz kap cso ló dó szak mai jel le gû kép zés ben való rész -
vé tel le he tõ sé gé nek meg te rem té se.

b) A köz mun ka prog ra mok hoz har mo ni ku san kap cso -
ló dó kép zé si és más mun ka erõ-pi a ci esz kö zö ket – be le ért -
ve a de cent ra li zált esz kö zö ket is – szük ség sze rint egy mást 
ki egé szít ve cél sze rû al kal maz ni. A köz mun ka prog ram hoz
kap cso ló dó kép zés és a tá mo ga tott fog lal koz ta tás cél jai
kö zött a részt ve võk ké sõb bi vál lal ko zó vá vá lá sá nak esé -
lyét is szük sé ges meg je le ní te ni.

6. A mun ka ügyi el len õr zé sek so rán na gyobb hang súly
he lye zé se a hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló kat nagy
szám ban, il let ve arány ban fog lal koz ta tó mun ka adók és
mun ka vál la lók tá jé koz ta tá sá ra, a tör vényes fog lal koz ta tás 
elõ se gí té se ér de ké ben.
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Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A mun ka vál la lók és a hát rá nyos hely ze tû mun ka vál -

la ló kat nagy szám ban fog lal koz ta tó mun ka adók szá má ra
olyan tá jé koz ta tó jel le gû ki ad vá nyok ké szí té se, ame lyek
in for má ci ót nyúj ta nak a ha tá lyos mun ka jo gi, mun ka biz -
ton sá gi sza bá lyok ról, az eset le ges jog sér té sek ese tén el -
járó ha tó sá gok ról és részt vevõ egyéb szer ve ze tek rõl.

b) A ki ad vá nyok hoz – pl. a mun ka ügyi köz pon tok ban,
ki sebb sé gi ön kor mány za to kon ke resz tül, ál lás bör zé ken és
más szak mai fó ru mo kon – való hoz zá fé rés biz to sí tá sa.

c) Szé le sebb nyil vá nos ság biz to sí tá sa – pl. rend sze res
je len té sek, be szá mo lók pub li ká lá sá val – a mun ka ügyi el -
len õr zé sek so rán ho zott in téz ke dé sek ki me ne te lé rõl, az el -
len õr zé sek so rán ta pasz talt jog sér tõ ese tek rõl.

7. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben mû kö dõ kis-
és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz té sé nek, to váb bá az ezen tér sé -
gek ben élõ tar tó san mun ka nél kü li ek (köz tük nagy arány ban
ro mák) ön fog lal koz ta tó vá vá lá sá nak elõ se gí té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben a kis- és

kö zép vál lal ko zá so kat fej lesz tõ prog ra mok ki emelt fi nan -
szí ro zás sal tör té nõ mû köd te té se. Kü lö nös fi gyel met szük -
sé ges for dí ta ni a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó
õs ter me lõk re, egyé ni vál lal ko zók ra, a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok fej lesz té sé re.

b) Meg szük sé ges te rem te ni an nak a le he tõ sé gét, hogy
a vál lal ko zás fej lesz tés össze kap cso lód jon a tar tó san ál lás -
ke re sõk ön fog lal koz ta tó vá vá lá sát elõ se gí tõ tá mo ga tá sok -
kal, mik ro hi tel prog ram-konst ruk ci ók kal.

c) A vál lal ko zás fej lesz té si és az ön fog lal koz ta tást elõ -
se gí tõ prog ra mok ról és ezek fel té te le i rõl  szóló informá -
ciókhoz való hoz zá fé rés biz to sí tá sa a tar tó san ál lás ke re -
sõk, a roma ci vil szer ve ze tek és a ci gány ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok ré szé re.

d) A köz be szer zé si tör vény ha tá lya alá esõ szer zõ dé -
sek ben ga ran ci ák ki épí té se a szer zõ dés tel je sí té sé nek hely -
szí nén élõ hát rá nyos hely ze tû (roma) mun ka vál la lók fog -
lal koz ta tá sá ra.

8. Fog lal koz ta tást elõ se gí tõ köz pon ti és de cent ra li zált
kom plex prog ra mok meg va ló sí tá sa el sõd le ge sen a hát rá -
nyos hely ze tû kis tér sé gek ben élõ tar tó san ál lás ke re sõk
fog lal ko za tá si hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az éves ter ve zés so rán ki emelt fi nan szí ro zás sal és

le he tõ leg ru gal mas esz kö zök kel szük sé ges meg ter vez ni
azon kom plex mun ka erõ-pi a ci prog ra mo kat, ame lyek a
tar tó san ál lás ke re sõk, sok eset ben spe ci á li san ro mák szá -
má ra in dul nak.

b) Ki fe je zet ten ro mák szá má ra ki dol go zott, kép zés sel
egy be kö tött fog lal koz ta tá si prog ra mok csak ab ban az eset -
ben lé te sül je nek, amennyi ben spe ci á li san a ro má kat érõ
hát rá nyok (diszk ri mi ná ció, kü lö nö sen ala csony is ko lai
vég zett ség stb.) fel ol dá sá ra van szük ség. Min den egyéb

eset ben az a cél, hogy a roma mun ka nél kü li ek a nem
 romákkal meg egye zõ esé lyek kel fér je nek hoz zá a mun ka -
erõ-pi a ci prog ra mok hoz, kép zé sek hez.

c) A mun ka ügyi szer ve zet szol gál ta tá sa i nak ro mák ra
tör té nõ fo ko zot tabb ki ter jesz té se, a ha té ko nyabb prog ram -
meg va ló sí tás ér de ké ben szük sé ges a mun ka ügyi szer ve ze -
tek és a roma part ner szer ve ze tek, ci gány ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok köz ti ha té kony együtt mû kö dés meg te rem té se,
kü lö nö sen az érin tet tek tá jé koz ta tá sa, a prog ra mok fel kí -
ná lá sa, a prog ra mot vál la lók mo ti vá lá sa te rü le tén.

9. A ro má kat érin tõ mun ka erõ-pi a ci diszk ri mi ná ció
vissza szo rí tá sa ér de ké ben az ál la mi és ci vil jog vé dõ in téz -
mé nyek, va la mint a mun ka ügyi szer ve ze tek köz ti együtt -
mû kö dés erõ sí té se, a ro mák kal fog lal ko zó szer ve ze tek és
az ál la mi in téz mény rend szer an ti diszk ri mi ná ci ós jel zõ -
rend szer ként is tör té nõ mû kö dé sé nek elõ se gí té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek

a) A mun ka ügyi szer ve ze tek mun ka tár sai kép zé sé nek
ki egé szí té se a diszk ri mi ná ci ós ese tek fel is me ré se és meg -
fe le lõ ke ze lé se ér de ké ben.

b) A mun ka ügyi szer ve ze tek és a ci vil szer ve ze tek kö -
zöt ti, a mun ka erõ-pi a ci diszk ri mi ná ci ós ese tek fel tá rá sá -
nak és ki vizs gá lá sá nak fel té te le it elõ se gí tõ in for má ci ós és
együtt mû kö dé si csa tor nák meg te rem té se.

c) Kép zé sek in dí tá sa an nak ér de ké ben, hogy a roma ci -
vil szer ve ze tek, ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a mun ka -
ügyi in téz mény rend szer an ti diszk ri mi ná ci ós jel zõ rend -
szer ként is tud ja nak mû köd ni.

Mu ta tók:

a) Az el sõd le ges mun ka erõ pi a con fog lal koz ta tott, ko -
ráb ban tar tós ál lás ke re sõk szá ma (ezen be lül roma nõk és
fér fi ak fog lal koz ta tott sá gi ará nya).

b) A tar tós, il let ve pá lya kez dõ ál lás ke re sõk szá ma,
ezen be lül a roma ál lás ke re sõk szá ma.

c) A ro mák szak kép zett sé gi szint je.

d) A bér- és já ru lék tá mo ga tás sal fog lal koz ta tott ko ráb -
bi ál lás ke re sõk szá ma, ezen be lül a hát rá nyos hely ze tû tér -
sé gek ben élõk szá ma.

e) A bér- és já ru lék tá mo ga tást köve tõen a kö te le zõ
idõn túl is to vább fog lal koz ta tot tak szá ma, ezen be lül a hát -
rá nyos hely ze tû tér sé gek ben élõk szá ma.

f) A kom plex mun ka erõ-pi a ci prog ra mok ba be vont tar -
tós ál lás ke re sõk szá ma, ezen be lül a ro mák szá ma.

g) A köz igaz ga tás ban, köz szol gál ta tás ban fog lal koz ta -
tott ro mák szá ma (kü lö nös te kin tet tel az úgy ne ve zett se gí -
tõ szak má kon be lül, azaz a szo ci á lis és egész ség ügyi el lá -
tó rend szer ben, in téz mény há ló zat ban kép zett sé get szer -
zett, il let ve fog lal koz ta tott roma nõk szá má ra).

h) A köz mun ka prog ra mok ban részt vett és az el sõd le -
ges mun ka erõ pi a con el he lyez ke det tek szá ma.

i) A leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben mû kö dõ
kis- és kö zép vál lal ko zá sok szá ma.
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IV. A LAKHATÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓ
FELADATOK

Az Or szág gyû lés a lak ha tás te rü le tén fõ cél ként a te le pü lé -
si és tér sé gi szeg re gá ció nagy ará nyú csök ken té sét tûzi ki.

En nek el éré sé hez a kö vet ke zõ fel ada tok tel je sí té se, és a
fel ada tok hoz kap cso ló dó in téz ke dé sek meg té te le szük sé -
ges az zal, hogy a cé lok és in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak
konk rét mó do za ta it a két éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ
 intézkedési ter vek tar tal maz zák.

1. A te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk tár sa -
dal mi in teg rá ci ó ját fel gyor sí tó kom plex cél prog ra mok
meg va ló sí tá sa.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye ze tek ben élõk in -

teg rá ci ó ját cél zó in téz ke dé sek, kom plex fej lesz té si prog ra -
mok elõ ké szí té se kap csán rend sze res fel mé ré sek ké szí té se
a te le pek rõl, te lep sze rû la kó kör nye zet rõl, il let ve az ott ta -
lál ha tó há zak ról, azok ál la ga, élet ve szé lyes ál la po ta szem -
pont já ból.

b) A te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye ze tek ben élõk in -
teg rá ci ó ját cél zó kom plex fej lesz té si prog ra mok in teg rá lá -
sa az ön kor mány za tok te le pü lés- és egyéb fej lesz té si ter -
ve i be.

c) A ki sebb sé gi ön kor mány za tok be vo ná sa az ön kor -
mány za tok te le pü lés- és egyéb fej lesz té si ter ve i nek ki ala -
kí tá sá ba, vég re haj tá sá ba, to váb bá a hát rá nyos hely ze tû tér -
sé gek ben mû kö dõ ki sebb sé gi ön kor mány za tok se gí té se a
kap cso ló dó pá lyá za ti le he tõ sé gek meg is me ré sé ben és az
azok ban való si ke res rész vé tel ben.

2. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû, ro mák ál tal sû rûn la -
kott tér sé gek (ame lyek ben a te le pek, te lep sze rû la kó kör -
nye ze tek meg je le né se igen gya ko ri) kom plex fej lesz té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A te le pü lé si/tár sa dal mi szeg re gá ció ál tal leg in kább

súj tott te le pek, te lep sze rû la kó kör nye ze tek kom plex prob -
lé má i nak figye lembevétele az Új Ma gyar or szág Fejlesz -
tési Terv ope ra tív in téz ke dé se i nek ki ala kí tá sa kor és meg -
va ló sí tá sa kor.

b) A fej lesz té si prog ra mo kat a fog lal koz ta tá si, az ok ta -
tá si, a szo ci á lis, az egész ség ügyi és egyéb szük ség le tek
egy ide jû figye lembe véte lével szük sé ges ter vez ni és meg -
va ló sí ta ni, a te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk
tár sa dal mi in teg rá ci ó ja elõ se gí té sé nek ér de ké ben.

c) A fej lesz té sek ter ve zé se kor és meg va ló sí tá sa kor ki -
emelt fi gyel met szük sé ges for dí ta ni arra, hogy a for rá sok -
hoz való hoz zá fé rés a lak ha tá si szeg re gá ció csök ken té sét
ered mé nyez ze.

3. A köz szol gál ta tá sok dif fe ren ci ált fi nan szí ro zá si fel -
té te le i nek meg te rem té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) An nak meg ha tá ro zá sa, hogy me lyek azok a tér sé -

gek, ahol az alap ve tõ köz szol gál ta tá sok ki é pí tett sé gi szint -

je rend kí vül ala csony, és hogy me lyek a tér ség ben élõk
szá má ra nél kü löz he tet len köz szol gál ta tá sok.

b) Az alap ve tõ köz szol gál ta tá sok hoz való egyen lõ hoz -
zá fé rés biz to sí tá sa a leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek -
ben élõk szá má ra.

c) A dif fe ren ci ált köz szol gál ta tás fi nan szí ro zá si mo -
dell jé nek ki ala kí tá sa, amely le he tõ sé get ad a leg hát rá nyo -
sabb hely ze tû tér sé gek ben mû kö dõ szol gál ta tá sok ki emelt
fi nan szí ro zá sá ra, ille tõ leg a rá szo rult ság elve alap ján a
ked vez mé nyek biz to sí tá sá ra.

4. Az ala csony jö ve de lem mel (vagy jö ve de lem mel nem) 
ren del ke zõk be vo ná sa a bér la kás- és szo ci á lis bér la kás-
prog ram ba. A lak ha tás meg õr zé sét szol gá ló pénz be li és
ter mé szet be ni el lá tá sok hoz való hoz zá fé rés ja ví tá sa.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A szo ci á lis bér la ká sok hoz való hoz zá fé rés le he tõ sé -

gé nek bõ ví té se a va ló ban rá szo ru lók ré szé re.
b) A la kás fenn tar tá si tá mo ga tás és az adós ság ke ze lé si

szol gál ta tás hoz való hoz zá fé rés ja ví tá sa a leg rosszabb szo -
ci á lis kö rül mé nyek kö zött élõ csa lá dok ré szé re.

5. A la kás cé lú szo ci ál po li ti kai tá mo ga tás rend sze ré nek 
ru gal mas át ala kí tá sa, el sõ sor ban a mo bi li tás le he tõ sé ge i -
nek meg te rem té se cél já ból.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A la kás cé lú szo ci ál po li ti kai tá mo ga tá si rend szer nek

a mo bi li tás ra le he tõ sé get te rem tõ át ala kí tá sa, a mun ka le -
he tõ sé gek el éré se cél já ból.

b) Azok nak az el len õr zõ me cha niz mu sok nak a meg -
erõ sí té se, ame lyek ki vé dik a la kás cé lú szo ci ál po li ti kai tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sát bel víz-, ár víz- vagy egyéb kör nye -
zet-egész ség ügyi ve szély nek ki tett te rü le ten.

Mu ta tók:
a) A te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk szá ma.
b) A te le pek, te lep sze rû la kó kör nye ze tek szá ma.
c) A ve ze té kes ivó víz-szol gál ta tás, csa tor na há ló zat,

egyéb köz mû vek és az út há ló zat fej lesz té sé nek mér té ke a
ro mák ál tal sû rûn la kott te le pü lé se ken, te le pü lés ré sze ken.

d) A köz szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés mér té ke a
te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben élõk kö ré ben.

e) A már je len leg is lé te zõ bér la ká sok szá ma és a to váb -
bi bér la ká sok irán ti igény (az igé nyelt bér la ká sok szá ma);
eze ken be lül a szo ci á lis bér la ká sok szá ma és a to váb bi szo -
ci á lis bér la ká sok irán ti szük ség let.

V. AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉRE VONATKOZÓ
FELADATOK

Az Or szág gyû lés a nép egész ség ügy te rü le té re vonat -
kozó fõ cél ként a ro mák egész sé gi ál la po tá nak ja vu lá sát
(a szü le tés kor vár ha tó élet tar tam nö ve lé sét), az egész ség -
ügyi el lá tó rend szer hez való hoz zá fé rés ja ví tá sát tûzi ki.

En nek el éré sé hez a kö vet ke zõ fel ada tok tel je sí té se, és a
fel ada tok hoz kap cso ló dó in téz ke dé sek meg té te le szük sé -
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ges az zal, hogy a cé lok és in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak
konk rét mó do za ta it a két éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ in -
téz ke dé si ter vek tar tal maz zák.

1. Ösz tön zõ rend szer ki ala kí tá sa a ro mák ál tal sû rûn
la kott te rü le te ken az egész ség ügyi el lá tás sza bad ka pa ci -
tá sa i nak, il let ve a be töl tet len ál lá sok ki hasz ná lá sa ér de ké -
ben.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Szak mai és pénz ügyi tá mo ga tó, ösz tön zõ rend szer

ki ala kí tá sa an nak ér de ké ben, hogy a hát rá nyos hely ze tû
kis tér sé gek ben, te le pü lé se ken az egész ség ügyi alap el lá tás
tel jes mér ték ben ki épí tett le gyen.

b) A há zi or vo sok arra való ösz tön zé se, hogy hát rá nyos
hely ze tû kis tér sé gek ben, te le pü lé se ken élõ roma la kos ság
egész ség ügyi el lá tá sá ban részt ve gye nek.

2. A ro mák egész ség ügyi szû rõ vizs gá la to kon való rész -
vé te li ará nyá nak nö ve lé se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A hát rá nyos hely ze tû cso por tok, ille tõ leg a hát rá -

nyos hely ze tû te le pü lé se ken, kis tér sé gek ben élõk alap ve tõ 
szû rõ vizs gá la tok hoz való hoz zá fé ré sé nek biz to sí tá sa.

b) A roma nõk hoz zá fé ré sé nek biz to sí tá sa a leg fon to -
sabb (pl. nõ gyó gyá sza ti rák szû rés) egész ség ügyi preven -
ciós szol gál ta tá sok hoz.

3. A roma szak em be rek szá má nak eme lé se a nõ vér, a
vé dõ nõ, az ápo ló, az or vos és a szo ci á lis mun kás szak mák -
ban.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az or vos- és nõ vér kép zés ben részt vevõ roma fi a ta -

lok szá má nak nö ve lé se ösz tön zõ prog ra mok in dí tá sá val és
a fel vé te li vizs gá ra való fel ké szí tés ben nyúj tott se gít ség -
gel, il let ve egyéb esz kö zök kel.

b) Roma or vo sok és nõ vé rek al kal ma zá sá nak elõ se gí -
té se.

4. Az or vos- és egyéb meg fe le lõ egész ség ügyi kép zést
foly ta tó in téz mé nyek kép zé si rend jé be il leszt he tõ mul ti kul -
tu rá lis, az elõ íté let-men tes sé get, va la mint az an ti diszk ri -
mi ná ci ós gya kor lat meg erõ sí té sét szol gá ló prog ra mok ki -
dol go zá sa és be ve ze té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Meg kell vizs gál ni az or vos- és egyéb meg fe le lõ

egész ség ügyi kép zést foly ta tó in téz mé nyek hall ga tói szá -
má ra kö te le zõ mul ti kul tu rá lis, elõ íté let-men tes ség rõl
 szóló, va la mint an ti diszk ri mi ná ci ós kép zés be ve ze té sé nek
le he tõ sé gét.

b) Meg kell vizs gál ni az egész ség ügy egyes te rü le te in
dol go zó szak em be rek (há zi or vo sok, vé dõ nõk stb.) kö te le -
zõ to vább kép zé si rend sze ré be il leszt he tõ mul ti kul tu rá lis,
elõ íté let-men tes sé get, va la mint az an ti diszk ri mi ná ci ós
gya kor lat meg erõ sí té sét szol gá ló prog ra mok ki dol go zá sá -
nak és be ve ze té sé nek le he tõ sé gét.

c) Egész ség ügyi, hi gi é nés, pre ven ci ós fel vi lá go sí tó és
ok ta tó prog ra mok (nem csak egész ség ne ve lé si cél lal) meg -
ter ve zé se és be ve ze té se a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû,
el sõ sor ban roma né pes ség ré szé re.

5. A roma né pes ség és az egész ség ügyi el lá tó rend szer
kö zöt ti együtt mû kö dés és kap cso lat erõ sí té se, a roma ügy -
fe lek tu dá sá nak és in for mált sá gi szint jé nek fej lesz té se az
õket az egész ség ügy te rü le tén meg il le tõ jo gok ról és az ál -
ta luk igény be ve he tõ egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az el lá tott jo gi és be teg jo gi kép vi se lõk mun ká já ban

ki emelt fi gyel met szük sé ges for dí ta ni a roma el lá tot tak és
az egész ség ügyi dol go zók kö zöt ti konf lik tu sok meg elõ zé -
sé re és le he tõ sé get kell biz to sí ta ni arra, hogy elõ ze tesen
fel tár ják a le het sé ges konf lik tus hely ze te ket, és ha le het,
or vo sol ják õket.

b) Szük sé ges meg te rem te ni azo kat a le he tõ sé ge ket,
ahol a roma el lá tot tak in for má ci ó kat sze rez het nek az õket
meg il le tõ jo gok ról, il let ve a jog or vos la ti le he tõ sé gek rõl
(in for má ci ós ki ad vá nyok, tá jé koz ta tó fó ru mok stb.).

6. Az adott kö zös ség roma né pes sé gé nek szük ség le te it
figye lembe vevõ he lyi szin tû egész ség fej lesz tõ ter vek ki dol -
go zá sá nak elõ se gí té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A te le pü lé si egész ség ter vek ki dol go zá sa kor szük sé -

ges figye lembe ven ni a te le pü lé sen élõ roma kö zös ség ér -
de ke it, igé nye it is.

b) A roma kö zös sé get kép vi se lõ ci vil szer ve ze tek és ci -
gány ki sebb sé gi ön kor mány za tok be vo ná sa az egész ség -
fej lesz tõ ter vek ki dol go zá sá ba.

Mu ta tók:
a) Or vo sok, vé dõ nõk, ápo ló nõk, szo ci á lis mun ká sok

szá ma a ro mák ál tal sû rûn la kott te rü le te ken.
b) Re giszt rál tan or vo si el lá tás ban ré sze sült ese tek szá -

ma a roma la kos ság kö ré ben.
c) Az egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tok szá ma a ro mák

ál tal sû rûn la kott te rü le te ken. Az egész ség ügyi szû ré se ken
meg je lent roma nõk és fér fi ak szá ma, a meg be te ge dé sek
szû ré sé nek ha té kony sá ga.

d) Az egész ség ügyi szol gál ta tá so kat igény be vevõ
roma kli en sek szá ma, a roma kli en sek elé ge dett sé gi szint je 
a szol gál ta tá sok te kin te té ben.

e) Az or vos- és egyéb meg fe le lõ egész ség ügyi kép zést
foly ta tó in téz mé nyek kép zé si rend jé be il leszt he tõ mul ti -
kul tu rá lis, elõ íté let-men tes sé get, va la mint az an ti-diszk ri -
mi ná ci ós gya kor lat meg erõ sí té sét szol gá ló órá kon részt
vevõ hall ga tók ará nya az adott kép zés re járó összes hall ga -
tó hoz ké pest.

VI. AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD ÉRVÉNYESÍTÉSE
(ANTIDISZKRIMINÁCIÓ)

Az Or szág gyû lés az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé -
nek ér vé nye sí té sé vel kap cso lat ban fõ cél ként a ro mák kal
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szem be ni diszk ri mi ná ció csök ken té sét, a jog ér vé nye sí tés
so rán meg va ló su ló esély egyen lõ ség elõ se gí té sét tûzi ki.

En nek el éré sé hez a kö vet ke zõ fel ada tok tel je sí té se, és a
fel ada tok hoz kap cso ló dó in téz ke dé sek meg té te le szük sé -
ges az zal, hogy a cé lok és in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak
konk rét mó do za ta it a két éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ in -
téz ke dé si ter vek tar tal maz zák.

1. A ro má kat érin tõ diszk ri mi ná ci ós ese tek fel tá rá sá -
nak és ered mé nyes ke ze lé sé nek elõ se gí té se, az eh hez szük -
sé ges in téz mény rend szer to vább fej lesz té se és az együtt mû -
kö dé si me cha niz mu sok ki ala kí tá sa.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Az el sõ sor ban a fog lal koz ta tás, az ok ta tás, az egész -

ség ügy, va la mint a szo ci á lis el lá tás te rü le tén je lent ke zõ, a
ro má kat érin tõ diszk ri mi ná ci ós ese tek ke ze lé sé ben ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok, in téz mé nyek kö zöt ti kap cso -
lat rend szer ki ala kí tá sa, ille tõ leg erõ sí té se.

b) A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ál do za tai szá má ra a
jog ér vé nye sí tés biz to sí tá sa ér de ké ben an ti diszk ri mi ná ci ós 
jel zõ rend sze rek ki épí té se, el sõ sor ban a fog lal koz ta tás, az
ok ta tás, az egész ség ügy, va la mint a szo ci á lis el lá tás te rü le -
tén, il let ve an nak vizs gá la ta, hogy mely, már mû kö dõ in -
téz mé nyek, há ló za tok al kal ma sak ezen fel adat ha té kony
el lá tá sá ra.

c) A köz igaz ga tás ban és a köz szol gál ta tás ban dol go zó
szak em be rek kép zé se, amely a diszk ri mi ná ci ós ese tek fel -
is me ré sét, és az ilyen ese tek ke ze lé sé vel kap cso la tos jogi
le he tõ sé gek, az el já ró szer vek mun ká já nak meg is mer te té -
sét szol gál ja.

d) A roma szár ma zás sal össze füg gõ diszk ri mi ná ci ós
ese tek fel tá rá sá val, ille tõ leg az ilyen ügyek ben való jogi
se gít ség nyúj tás sal (ta nács adás, ok irat szer kesz tés, pe ren
kí vü li és pe res kép vi se let) fog lal ko zó szer ve ze tek tá mo ga -
tá sa, az ál ta luk vég zett mun ka ta pasz ta la ta i nak szé les kör -
ben tör té nõ meg is mer te té sé nek és el is mer te té sé nek elõ se -
gí té se.

e) A köz igaz ga tás, va la mint a ci vil és ál la mi jog vé dõ
in téz mé nyek kö zöt ti ha té kony együtt mû kö dés elõ se gí té se
és a rend sze res in for má ció áram lás biz to sí tá sa.

2. A rej tett (fel tá rat lan) diszk ri mi ná ci ós ese tek me cha -
niz mu sa i nak és le het sé ges ke ze lé sük nek ki vizs gá lá sa.

Szük sé ges in téz ke dés
A diszk ri mi ná ció-tesz te lé ses mód szer al kal ma zá sá val

rend sze res ku ta tá sok vég zé se a fel tá rat lan diszk ri mi ná ci ós 
ese tek el ter jedt sé gé nek vizs gá la ta ér de ké ben. A ku ta tá sok
ered mé nye i nek szé les kör ben való ter jesz té se, és azok fel -
hasz ná lá sa a diszk ri mi ná ció el le ni küz de lem ben.

3. A diszk ri mi ná ció csök ken té se ér de ké ben az ál la mi
in téz mény rend szer mel lett a ro mák jogi kép vi se le tét el lá tó
ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A roma jog vé dõ ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé nek, fej -

lesz té sé nek tá mo ga tá sa.

b) A roma jog vé dõ ci vil szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la -
tok fej lesz té sé nek tá mo ga tá sa (há ló za tok ki épí té se).

c) A roma jog vé dõ ci vil szer ve ze tek te vé keny sé gé nek
szé les kör ben való meg is mer te té se.

Mu ta tók:
a) A fel tárt, va la mint az ered mé nye sen ke zelt, ro má kat

érin tõ diszk ri mi ná ci ós jog ese tek szá ma.
b) A tár sa dal mi be fo ga dás és to le ran cia szint je, a tár sa -

da lom ro mák kal szem be ni at ti tûd jei.

VII. A KULTÚRA, A MÉDIA ÉS A SPORT TERÜLE -
TÉRE VONATKOZÓ FELADATOK

A kul tú ra, a mé dia és a sport te rü le tén a kö vet ke zõ fel -
ada tok tel je sí té se, és a fel ada tok hoz kap cso ló dó in téz ke dé -
sek meg té te le szük sé ges az zal, hogy a cé lok és in téz ke dé -
sek meg va ló sí tá sá nak konk rét mó do za ta it a két éven ként
ki dol go zás ra ke rü lõ in téz ke dé si ter vek tar tal maz zák.

1. A roma kul tú ra szo kás- és ha gyo mány rend sze ré nek
ér ték ként ke zelt meg is mer te té se a tár sa da lom szé les kö ré -
vel, itt hon és kül föl dön egy aránt.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A roma kul tú ra ér té kei rend sze res be mu ta tá sá nak tá -

mo ga tá sa a ha zai és kül föl di kul tu rá lis in téz mé nyek ben.
b) Roma mû vé szek ré szé re ösz tön dí jak és cél zott pá -

lyá za tok biz to sí tá sa.
c) A roma mû vé szek, ha gyo mány õr zõk mé di á ban való

rend sze res meg je le né sé nek elõ se gí té se és tá mo ga tá sa.

2. A roma kul tú ra ér té ke it õrzõ és köz zé te võ in téz mé -
nyek lét re ho zá sá nak és fo lya ma tos mû köd te té sé nek elõ se -
gí té se.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Roma szín ház, mú ze um, ga lé ria, könyv tár, ön ál ló

rá dió- és te le ví zió stú dió lét re ho zá sá nak és fo lya ma tos mû -
kö dé si fel té te le i nek tá mo ga tá sa.

b) A már mû kö dõ roma kul tu rá lis in téz mé nyek mû kö -
dé sé hez, fej lesz té sé hez to váb bi erõ for rá sok biz to sí tá sa.

3. A ro mák ról al ko tott hi te les kép ki ala kí tá sá nak elõ se -
gí té se a mé di á ban.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ – kü lö -

nös fi gye lem mel ro mák és nem ro mák együtt mû kö dé se so -
rán meg va ló sult – si ke res he lyi kez de mé nye zé sek, fo lya -
ma tok be mu ta tá sá nak ösz tön zé se az írott és elekt ro ni kus
saj tó ban.

b) A roma új ság írók és köz sze rep lõk rend sze res és hi te -
les meg je le né sé nek tá mo ga tá sa a köz szol gá la ti és ke res ke -
del mi mé di u mok nem ki sebb sé gi mû so ra i ban is.

c) A mé di á ban in do kolt meg je le né si le he tõ sé get biz to -
sí ta ni azok nak a hí rek nek, ame lyek té má ja a roma kö zös -
sé gek, szer ve ze tek rész vé te le te le pü lé sek, tér sé gek köz -
éle té ben, azok fej lesz té sé ben.

6064 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/82. szám



d) A ro má kat szte re o tip mó don be mu ta tó hí rek, adá sok
el le ni ha té kony fel lé pés elõ se gí té se.

4. Az in for má ci ós tech no ló gia nyúj tot ta le he tõ sé gek hez 
való hoz zá fé rés bõ ví té se a köz ok ta tás ban, il let ve a szak- és 
fel nõtt kép zés ben.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) A hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken mû kö dõ is ko -

lák, ta no dák in for ma ti kai fej lesz té sé nek elõ se gí té se.
b) A szak- és fel nõtt kép zés ben a hát rá nyos helyze -

tûek/ro mák ré szé re biz to sí ta ni szük sé ges az in for ma ti kai
kép zés hez való hoz zá fé rést.

5. A roma gyer me kek és fi a ta lok mi nél na gyobb szám -
ban tör té nõ rész vé te lé nek elõ se gí té se a tö meg- és él sport -
ban.

Szük sé ges in téz ke dé sek
a) Spe ci á lis esz kö zök kel (pl. ösz tön dí jak) se gí te ni

szük sé ges, hogy a klu bok után pót lás-ne ve lé sé be roma
gyer me kek és fi a ta lok be kap cso lód has sa nak.

b) A hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken az is ko lai és az
is ko lán kí vü li spor to lá si le he tõ sé gek fej lesz té se, a roma
gyer me kek ezen le he tõ sé gek hez való hoz zá fé ré sé nek tá -
mo ga tá sa.

Mu ta tók
a) A roma kul tú rát be mu ta tó ki ál lí tá sok, ren dez vé nyek, 

mû so rok szá ma.
b) Spe ci á lis roma mû vé sze ti ösz tön díj ban ré sze sül tek

szá ma.
c) Roma kul tu rá lis in téz mé nyek szá ma.
d) Roma új ság írók szá ma a köz szol gá la ti és ke res ke -

del mi mé di á ban.
e) A ro má kat szte re o tip mó don be mu ta tó hí rek, adá sok

és az ez zel össze füg gõ el já rá sok szá ma.
f) A sport klu bok után pót lás-ne ve lé sé ben részt vett hát -

rá nyos hely ze tû/roma gyer me kek, fi a ta lok szá ma.

Az Országgyûlés
69/2007. (VI. 28.) OGY

határozata

az úthasználattal arányos elektronikus díjfizetési
rendszer magyarországi bevezetésérõl*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 22.  § (2) be kez dé se alap ján meg ad ja a

fel ha tal ma zást a meg tett út tal ará nyos, elekt ro ni kus út díj -
fi ze té si rend szer (ED) Ma gyar or szá gon tör té nõ be ve ze té -
sé hez kap cso ló dó köz be szer zé si el já rás meg kez dé sé hez az 
aláb bi ak sze rint:

1. A köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ je:

A Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter ál tal fel ha tal ma zott Köz le ke dés fej lesz té si 
Ko or di ná ci ós Köz pont.

2. A köz be szer zé si el já rás cél ja:

Az ará nyo sabb fel hasz ná lói te her vi se lés meg va ló sí tá sa, 
az EU vo nat ko zó irány el ve i nek tör té nõ meg fe le lés és az
út há ló zat fi nan szí ro zá sá nak kor sze rû sí té se ér de ké ben a
meg tett út tal ará nyos, elekt ro ni kus út díj fi ze té si és ön ál ló
el len õr zé si rend szer Ma gyar or szá gon tör té nõ be ve ze té se
és üze mel te té se.

3. A köz be szer zé si el já rás tár gya:

A meg tett út tal ará nyos díj fi ze tést le he tõ vé tevõ, elekt -
ro ni kus út díj fi ze té si rend szer meg va ló sí tá sa a 3,5 ton na
meg en ge dett össz tö me get meg ha la dó gép jár mû vek és jár -
mû sze rel vé nyek (az úgy ne ve zett J2, J3 és J4 ka te gó ri á jú
jár mû vek) kö ré re az au tó pá lyá kon, au tó uta kon és az or szá -
gos fõ utak egyes ele me in, azaz a ha zai gyors for gal mi út há -
ló za ton, a pár hu za mos uta kon és a fon to sabb egyéb tran -
zit uta kon, 5 éves fu tam ide jû szol gál ta tá si szer zõ dés ke re -
té ben.

4. A köz be szer zé si el já rás idõ zí té se:

A köz be szer zé si el já rás meg kez dé se az Or szág gyû lés
fel ha tal ma zá sa után 2 hó na pon be lül tör té nik meg.

5. A köz be sze re zé si el já rás ered mé nyé rõl a Kor mány
az aláb bi ak sze rint tá jé koz tat ja az Or szág gyû lést:

a) a köz be szer zés mû sza ki tar tal má ról, a díj fi ze té si
rend szer be be vont út há ló zat ról,

b) a be ve zet ni ter ve zett díj és ta ri fa rend szer rõl,

c) a be fek te tõk szá má ra fi ze ten dõ szol gál ta tá si díj ról.

6. Az Or szág gyû lés ha tá ro zat ban dönt a meg tett út tal
ará nyos elekt ro ni kus út díj fi ze té si rend szer be ve ze té sé vel
kap cso la tos kö te le zett ség vál la lás ról

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
125/2007. (VI. 28.) KE

határozata

egyetemi tanárok rektori megbízásáról
és rektori megbízások lejártáról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val
egyet ér tés ben tett – elõ ter jesz té sé re, a fel sõ ok ta tás ról szó -
ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 100. §-ának a) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben

a Deb re ce ni Egye te men

dr. Fé süs Lász ló egye te mi ta nárt
2007. jú li us 1-jé tõl 2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -

tam ra,

a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye te men

dr. Fa ze kas Sán dor egye te mi ta nárt – to váb bi –
2007. au gusz tus 1-jé tõl 2010. jú li us 31-ig ter je dõ idõ -

tar tam ra,

a Pan non Egye te men

dr. Ré dey Ákos egye te mi ta nárt
2007. jú li us 1-jé tõl 2011. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -

tam ra,

a Pé csi Tu do mány egye te men

dr. Gáb ri el Ró bert egye te mi ta nárt
2007. jú li us 1-jé tõl 2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar -

tam ra,

a Szent Ist ván Egye te men

dr. Sol ti Lász ló egye te mi ta nárt
2007. jú li us 1-jé tõl 2011. au gusz tus 28-ig ter je dõ idõ -

tar tam ra

meg bí zom a rek to ri fel ada tok el lá tá sá val.

A Deb re ce ni Egye te men dr. Nagy Já nos egye te mi
 tanárnak, a Pan non Egye te men dr. Gaál Zol tán egye te mi
ta nár nak, a Pé csi Tu do mány egye te men dr. Lé nárd Lász ló
egye te mi ta nár nak, a Szent Ist ván Egye te men dr. Mol nár
Jó zsef egye te mi ta nár nak rek to ri meg bí zá sa le jár tá val
ered mé nyes mun ká já ért el is me ré se met és kö szö ne te met
fe je zem ki.

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 20.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/2430-1/2007.

A Köztársasági Elnök
126/2007. (VI. 28.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Pász ka Ti bor ez re dest 2007. jú ni us 30-ai ha tállyal
dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 20.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2549/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1040/2007. (VI. 28.) Korm.

határozata

a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény hatálya alá tartozó szervek

jegyzékérõl  szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.
határozat módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:
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1. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. 
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl  szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té nek
„II. Kor mány za ti szer vek, mi nisz té ri u mok, nem mi nisz té -
ri u mi for má ban mû kö dõ köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek
és te rü le ti, he lyi köz igaz ga tá si szer vek” ré szé ben a „HM
Ka to nai Lég ügyi Hi va tal” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

2. Ez a ha tá ro zat 2007. jú li us 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
1041/2007. (VI. 28.) Korm.

határozata

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
felmentésérõl

1. A Kor mány – a kor mány za ti szer ke zet át ala kí tás ra
 tekintettel, a kor mány za ti mun ká ban vég zett tevékeny -
ségét el is mer ve – Baj nai Gor dont, a fej lesz tés po li ti ká ért
fe le lõs kor mány biz tost e meg bí za tá sa alól 2007. jú ni us
30-ai ha tállyal fel men ti.

2. Ez a ha tá ro zat 2007. jú ni us 30-án lép ha tály ba és
2007. jú li us 31-én a ha tá lyát vesz ti. E ha tá ro zat ha tály ba -
lé pé sé vel egy ide jû leg a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor -
mány biz tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 1062/2006. 
(VI. 15.) Korm. ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
1072/2006. (VII. 24.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1042/2007. (VI. 28.) Korm.

határozata

a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervrõl szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatból

eredõ kormányzati teendõkrõl

A Kor mány a Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram Stra -
té gi ai Terv rõl szó ló 68/2007. (VI. 28.) OGY ha tá ro zat ban

fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ ha tá ro za tot
hoz za:

1. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket és a fej -
lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tost, hogy mû köd je -
nek köz re a 2008–2009. évek re szó ló kor mány za ti in téz -
ke dé si terv ki dol go zá sá ban és ké szít sék el a Roma Integ -
ráció Év ti ze de Prog ram Stra té gi ai Terv hez kap cso ló dó,
a fel adat- és ha tás kö rük be tar to zó in téz ke dé si ter vü ket.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

2. A Kor mány fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz tert, hogy az 1. pont sze rin ti in téz ke dé si ter vek alap ján
– a fe le lõ sök és a szük sé ges for rá sok meg je lö lé sé vel – dol -
goz za ki és ter jessze a Kor mány elé a Roma In teg rá ció
 Évtizede Prog ram Stra té gi ai Terv 2008–2009. évek ben
tör té nõ vég re haj tá sát cél zó egy sé ges kor mány za ti intéz -
kedési ter vet.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:
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569124A
752838G
021036D
226414D
753325F
709914D
649285D
434300G
502049G
491420E
860633C
553055A
822636G
950465B
373388G
556453B
573576B
788815B
008567D
859934C
071062B
899339B
070047F
945208G
490466F
970038F
565148D
395543G
704626B
777168G
069626A
414361B
373249D
656524F
223649E
345778F
789016E
505075G
596245B
455317E
226212C
614064F
916147E
504246C
489045B

098635A
342160F
709157B
848859B
496805D
354330D
182916D
174388D
157059C
004538E
530243D
531179E
787456C
874703E
062259C
938712B
884358F
968103G
996466F
709969B
222860F
576760B
132960F
576481E
062066C
370103C
244656C
743221D
163983G
481346C
392527F
576379A
659357D
277815C
716670D
098578A
838414B
816618D
391566A
703381C
198565C
032987G
141405E
997735C
650309B

107067E
442700G
611209G
778914B
250517A
587096D
784063B
570431B
732206B
281296B
779825D
258612D
782354G
552502A
725369G
624526E
715840F
699093A
649634G
591076F
046484F
568327B
975314C
701260F
172584G
365560G
861951G
084153F
704834E
038858D
571692F
831309A
969683E
972842G
672013E
352853E
112469C
235721G
507543F
720587C
800283D
777594G
829627D
105059E
969124C

114511F
939906D
329625B
657422F
408607D
612459C
591340C
018430A
808787D
174086A
010142F
779446E
209015G
128238C
688342G
133354G
573250E
980568C
571497E
405556F
119686E
453167B
063426E
947957E
680515C
243592A
189010G
281406A
412386D
383468E
427436C
316960F
279445C
028510G
569199F
859811E
997634B
576455G
106365H
689877D
845949F
296353E
923031D
386935G
285367A

895181B
533690A
984230F
599476F
316028D
630346F
204141F
412216F
201899C
771733E
877797B
253528E
334534D
905451D
904949C
293518F
532820B
248993F
651746B
024505F
498415E
193552A
439682B
466399A
092242E
857666B
608970A
441978D
372781F
970419B
412895G
900152B
185563G
522830B
714514E
153303E
032478G
002064G
252992B
262684D
632774E
540203F

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
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.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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., www.mhk.hu. 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: 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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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