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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
191/2007. (VII. 25.) Korm.

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló

2006. évi CXXXII. tör vény végrehajtásáról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, 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 (2) be kez dé sé nek e) és f) pont já -
ban, valamint az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé -
rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) be kez dé -
sé nek e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
5/E.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg azok -
nak a tar tós or vo si ke ze lé sek nek a kö rét, me lyek ré sze ként
nyúj tott el lá tá so kért az Ebtv. 18/A.  § (6) be kez dé sé nek
l) pont ja alap ján nem kell vi zit dí jat és kór ház i na pi dí jat fi -
zet ni. A men tes ség az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott be teg ség di ag nó zi sa fel ál lí tá sá nak do ku men tált idõ -
pont já tól a biz to sí tott gyó gyu lá sá ig, illetve a szak ma i lag
in do kolt kont roll vizs gá la tok el vég zé sé ig tart. Amennyi -
ben a tar tós be teg ség ke ze lé se so rán egyéb – nem tar tós –
be teg ség ke ze lé sé re is sor ke rül, ak kor nem kell vi zit dí jat,
illetve kór ház i na pi dí jat fi zet ni, ha az or vos hoz for du lás
in do ka el sõd le ge sen a tar tós be teg ség ke ze lé se volt.”

(2) Az R. 5/E.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az Ebtv. 18/A.  §-a (6) be kez dé sé nek p) pont ja nem
men te sít a vi zit díj fi ze té si kö te le zett ség alól, amennyi ben a 
há zi or vos és a be teg köz ti ta lál ko zás so rán gyó gyí tó vagy
di ag nosz ti kai célú el lá tás igény be vé te lé re sor ke rül, és a
jo go sult ság meg ál la pí tá sa e ta lál ko zás ke re té ben tör -
ténik.”

2.  §

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 ról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

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

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kr. 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „5/A.  § és”
szö veg rész.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 2.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „az Ebtv.

18/A.  §-ának (2) be kez dé se alap ján” szö veg rész he lyé be
az „az Ebtv. 18/A.  § (6) be kez dé sé nek l) pont ja alap ján”
szö veg,

b) 3.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „(11) be kez dé sé nek
a) pont ja” szö veg rész he lyé be a „(12) be kez dé sé nek
b) pont ja” szö veg,

c) 3/A.  § (10) be kez dé sé nek b) pont já ban az „az Ebtv.
18/A.  §-ának (2) alap ján” szö veg rész he lyé be az „az Ebtv.
18/A.  § (6) be kez dé sé nek l) pont ja alap ján” szö veg,

d) 5/D.  §-ának
da) (1) be kez dé sé ben a „(9) és (11) be kez dé sé nek al -

kal ma zá sá ban” szö veg rész he lyé be a „(10) és (12) be kez -
dé sé nek al kal ma zá sá ban” szö veg,

db) (2) be kez dé sé ben a „(9) és (11) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sá ban” szö veg rész he lyé be a „(10) és (12) be kez -
dé sé nek al kal ma zá sá ban” szö veg,

e) 5/E.  §-ának
ea) (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „(11) be kez dé sé -

ben” szö veg rész he lyé be a „(12) be kez dé sé ben” szö veg,
eb) (4) be kez dé sé nek c) pont já ban a „(9) be kez dé sé -

ben” szö veg rész he lyé be a „(10) be kez dé sé ben” szö veg,
ec) (5) be kez dé sé ben a „(12) be kez dé sé nek” szö veg -

rész he lyé be a „(14) be kez dé sé nek” szö veg,
ed) (6) be kez dé sé ben a „(12) be kez dé sé nek” szö veg -

rész he lyé be a „(14) be kez dé sé nek” szö veg,
f) 5/G.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(13) be kez dé se

 szerinti” szö veg rész he lyé be a „(15) be kez dé se sze rin ti”
szö veg,

g) 5/H.  §-ának
ga) (1) be kez dé sé ben a „(14) be kez dé se alap ján” szö -

veg rész he lyé be a „(17) be kez dé se alap ján” szö veg,
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gb) (2) be kez dé sé ben a „(14) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott” szö veg rész he lyé be a „(17) be kez dé sé ben meg -
határozott” szö veg
lép.

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

A Kormány
192/2007. (VII. 25.) Korm.

rendelete

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

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl  szóló

41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet és az egész ség ügyi
szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ

fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, 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 (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint
az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) 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 li el:

1.  §

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 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) az aláb bi 3/A.  §-sal egé szül ki:

„3/A.  § A 3. szá mú mel lék let tar tal maz za – a TVK több -
let tel és az annak meg fe le lõ fo rint összeg gel együtt – azo -
kat az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi
szol gál ta tó kat, ame lyek

a) a 2007. I. fél évi ada tok alap ján szá mí tott más in téz -
mény bõl át vett ese te ik ará nya,

b) a sür gõs sé gi (ha laszt ha tat lan) ese te ik ará nya,
c) a 2007. I. fél évi TVK ki hasz nált sá guk,
d) a ca se-mix in de xük, valamint
e) a 2007. áp ri lis 1-jét kö ve tõ struk tú ra vál tás  miatti,

egy ágy ra jutó TVK vál to zás
alap ján ki egé szí tõ tel je sít mény vo lu men-ke ret ben ré sze -
sül nek.”

2.  §

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

3.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let 25. szá mú mel lék le -
té nek 7. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„7. Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít mény -
vo lu me né nek mér té ke 2007. II. fél évé re: 1 044 540 súly -
szám, amely tar tal maz za a 3.5. pont sze rin ti tar ta lé kot.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba az -
zal, hogy ren del ke zé se it a 2007. jú li us–szep tem ber kö zöt ti 
tel je sít mé nyek el szá mo lá sa so rán kell al kal maz ni.

(2) Az R. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 3/A.  §-a sze -
rin ti egész ség ügyi szol gál ta tók 2007. au gusz tus 15-éig be -
szá mo ló ban tá jé koz tat ják az egész ség ügyi mi nisz tert a
struk tú ra vál tás kö vet kez té ben szük sé ges sé vált fel ada tok
vég re haj tá sá ról, a 2007. áp ri lis 1-jé tõl fel állt in téz mé nyi
struk tú ra mû kö dé sé hez szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té -
te lek ki ala kí tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sek rõl, valamint
az in téz mény gaz da sá gi hely ze té rõl.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 192/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let hez

Átmeneti, kiegészítõ TVK-ban részesülõ intézmények

Me gye
kód

In téz mény-
kód

In téz mény
Több let TVK

(súly szám)
Több let TVK

(E Ft)

01 1049 Pécs, Ba ra nya Megyei Kór ház 123 17 958

01 2912 Pé csi Tu do mány egye tem 2 193 320 178

02 1084 Baja, V. Kh.-Ri. 110 16 060

02 1122 Kecs ke mét, Hol lós J. M. Kh. 1 212 176 952

02 1129 Ka lo csa, V. Kh.-Ri. 149 21 754

02 1135 Kis kun fél egy há za, V. Kh.-Ri. 81 11 826

02 E456 Kis kun ha las, Sem mel we is K. Kht. 312 45 552

03 1243 Oros há za, V. Egy. Gy.-M. Int. 137 20 002

03 1248 Gyu la, Pán dy Kál mán M. Kh.-Ri. 840 122 640

03 1249 Bé kés csa ba, Rét hy Pál V. Kh.-Ri. 73 10 658

04 1301 Ede lény, Koch Ró bert Kh. 20 2 920

04 1349 Mis kolc, M. Ve ze tõ Kh. 1 643 239 878

04 1368 Ózd, Al má si Ba logh Pál V. Kh. 183 26 718

04 1393 Mis kolc, Sem mel we is Kh. 121 17 666

04 1407 Sá to ral ja új hely, Er zsé bet V. Kh. 177 25 842

05 1460 Makó, Dr. Di ósszi lá gyi S. V. Kh. 81 11 826

05 1484 Deszk, Mell ka si Be tegs. Szakkh. 60 8 760

05 1487 Szen tes, M.-i Önk. Te rü le ti Kh. 308 44 968

05 2917 SZTE SZAOTE Cent rum, Sze ged 1 894 276 524

06 1568 Szé kes fe hér vár, Szt. György M. Kh. 1 143 166 878

06 H681 Du na új vá ros, Szent Pan ta le on Kh. 378 55 188

07 1601 Csor na, Mar git Kh.-Ri. 20 2 920

07 1640 Gyõr, Petz A. Me gyei Ok ta tó Kh. 1 096 160 016

07 1663 Sop ron, V. Kh.-Ri. 299 43 654

08 1694 Deb re cen, Ke né zy Gy. M. Kh. 1 300 189 800

08 2894 DE OEC, Deb re cen 2 240 327 040

09 1806 Eger, Mark hot F. M. Kh. 506 73 876

09 H538 Gyön gyös, Bu gát P. V. Kh. 63 9 198

09 K007 Hat van, Al bert Schwe it zer Kh. 101 14 746

10 1865 Esz ter gom, Va sza ry Ko los Kór ház 275 40 150

10 1876 Ta ta bá nya, Szt. Bor bá la Kór ház 615 89 790

11 1928 Sal gó tar ján, Szent Lá zár M. Kh. 349 50 954

12 1974 Ceg léd, Tol dy F. Kh.-Ri. 79 11 534

12 2010 Ke re pes tar csa, Flór F. Kh. 680 99 280

12 2095 Vác, Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kh. 332 48 472

12 2911 Po máz, Mun ka te rá pi ás In té zet 27 3 942

13 2137 Ka pos vár, Ka po si Mór M. Kh. 847 123 662

13 2146 Mar ca li, V. Kh. 37 5 402

13 2152 Nagy atád, V. Kh. 20 2 920

13 2162 Sió fok, V. Kh. 161 23 506
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Me gye
kód

In téz mény-
kód

In téz mény
Több let TVK

(súly szám)
Több let TVK

(E Ft)

13 H275 Ka pos vár, On ko ra di o ló gi ai Egyet. 400 58 400

14 2209 Fe hér gyar mat, Szat már-Be re gi Kh. 178 25 988

14 2219 Nagy kál ló, M. Pszich.-i Szakkh. 49 7 154

14 2224 Nyír egy há za, Jósa A. Me gyei Kh. 1 220 178 120

14 2230 Kis vár da, Vá ro si Kór ház 451 65 846

14 2242 Má té szal ka, Te rü le ti Kór ház 100 14 600

15 2324 Szol nok, He té nyi G. M. Kh. 942 137 532

15 2377 Jász be rény, Er zsé bet Kh.-Ri. 101 14 746

15 2378 Kar cag, Ká tai Gá bor Kh.-Ri. 123 17 958

15 K126 Me zõ túr, V. Kh.-Ri. 28 4 088

16 2425 Szek szárd, M. Kh.-Ri. 655 95 630

16 4712 Dom bó vár, In teg rált Eü. Sz. Kht. 282 41 172

17 2493 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky M. Kh. 958 139 868

17 2524 Cell dö mölk, Ke me nes al jai Kh. 23 3 358

18 2572 Veszp rém, Csol no ki F. M. Kh.-Ri. 755 110 230

18 2586 Pápa, Gr. Es ter há zy Kh.-Sza kamb. 228 33 288

18 2601 Far kas gye pü, M. Tü dõ gyógy int. 29 4 234

18 2893 Ba la ton fü red, Ál la mi Kór ház 86 12 556

18 H920 Dr. Deák J. Kh. Gyógy bar lang Kft. 27 3 942

19 2734 Za la eger szeg, M-i jogú Kór ház 980 143 080

19 2747 Nagy ka ni zsa, V. Kh.-Ri. 293 42 778

19 H098 Hé víz, Szent A. Re u makh. GyF. Kht. 29 4 234

20 2872 Bet hes da Gyer mek kór ház, Bp. 350 51 100

20 2873 Baj csy-Zsi linszky Kór ház, Bp. 690 100 740

20 2877 Heim Pál Gyer mek kór ház, Bp. 350 51 100

20 2879 Jáhn Fe renc Dél-Pes ti Kh., Bp. 600 87 600

20 2880 Szent Já nos Kór ház-Ri., Bp. 882 128 772

20 2883 Szent Lász ló Kór ház, Bp. 332 48 472

20 2889 Szent Imre Kór ház, Bp. 550 80 300

20 2890 Ká ro lyi Sán dor Kór ház, Bp. 229 33 434

20 2891 Uzso ki u. Kór ház, Bp. 904 131 984

20 2896 Gott se gen György Orsz. Kard. Int. 727 106 142

20 2897 OKTPI 131 19 126

20 2903 OITI 172 25 112

20 2906 ONKI 1 500 219 000

20 2915 SE Or vos és Gyógy szer tud. Ka rok 2 877 420 042

20 6072 Bu da pes ti Szent Fe renc Kór ház 21 3 066

20 7990 Ala pít vány „L. S. Gy.” Va dask. Kh. 53 7 738

20 C069 Bu dai Ir gal mas Rend Kór ház Kht. 350 51 100

20 H915 Bu dai Egész ség szol gá lat Kft. 720 105 120

20 MH48 ÁEK 1 400 204 400

22 8002 MÁV Kór ház és Rend int., Szol nok 20 2 920

Össze sen 41 080 5 997 680
”



A Kormány
193/2007. (VII. 25.) Korm.

rendelete

a helyi önkormányzatok által 2002–2005. években
jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési támogatás

visszafizetésének ütemezésérõl  szóló
34/2007. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, valamint a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi
költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról  szóló 2006. évi
XCIX. tör vény (a továb biak ban: Ztv.) 7.  §-ának (21) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ztv. 7.  §-ának
(18) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, jog ta la nul igény be vett

köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek ütemezé -
sére a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2002–2005. évek ben jog -
ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza -
fizetésének üte me zé sé rõl  szóló 34/2007. (III. 7.) Korm.
ren de let mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 193/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

„Mel lék let a 34/2007. (III. 7.) Korm. ren de let hez

Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Vissza fi ze té si kö te le zett ség

össze ge (fo rint)
Vissza fi ze tés kez de te Vissza fi ze tés be fe je zé se

 1. Ad ács 118 582 745 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 2. Al só be rec ki 62 390 348 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 3. Al só dob sza 23 719 034 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

 4. At kár 81 086 828 2011. áp ri lis 1. 2015. de cem ber 31.

 5. Ber ke nye 21 284 163 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 6. Csány 84 083 244 2011. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

 7. Cser tõ 42 376 314 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

 8. Cseszt ve 718 830 2007. szep tem ber 1. 2008. szep tem ber 30.

 9. Cso mád 4 868 035 2008. ja nu ár 1. 2012. de cem ber 31.

10. Csong rád 186 166 547 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

11. Dab rony 1 176 332 2007. jú li us 1. 2010. de cem ber 31.

12. Di ós je nõ 81 761 881 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

13. Drág szél 14 159 007 2008. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

14. Fel gyõ 12 170 211 2010. áp ri lis 1. 2015. de cem ber 31.

15. Fel sõ be rec ki 21 554 637 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

16. Fur ta 40 725 591 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

17. Gé gény 9 198 000 2008. ja nu ár 1. 2013. de cem ber 31.

18. Gyönk 42 950 914 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

19. Gyú ró 40 008 368 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

20. Jós va fõ 6 481 849 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

21. Ka ros 27 675 008 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

22. Kis do rog 18 267 121 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

23. Kis kun maj sa 24 317 083 2011. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

24. Kis vej ke 10 451 920 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.
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Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Vissza fi ze té si kö te le zett ség

össze ge (fo rint)
Vissza fi ze tés kez de te Vissza fi ze tés be fe je zé se

25. Len gyel 19 986 334 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

26. Ma gya reg regy 108 200 357 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

27. Már tély 37 931 595 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

28. Mar ton vá sár 100 643 809 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

29. Me gya szó 80 114 886 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

30. Me zõ kö vesd 26 235 081 2012. de cem ber 1. 2015. de cem ber 31.

31. Me zõ zom bor 4 857 720 2009. ja nu ár 1. 2014. de cem ber 31.

32. Mis ke 55 255 648 2008. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

33. Mú csony 11 201 175 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

34. Na gya lá sony 1 690 165 2007. jú li us 1. 2010. de cem ber 31.

35. Ne messza lók 2 134 804 2007. jú li us 1. 2010. de cem ber 31.

36. Nóg rád 54 450 657 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

37. Nosz vaj 106 084 993 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

38. Nyír ma da 176 605 591 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

39. Olasz 60 403 566 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

40. Per ku pa 8 498 061 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

41. Po rosz ló 43 085 112 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

42. Pusz ta do bos 52 888 003 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

43. Pusz ta vacs 28 960 235 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

44. Pusz ta vám 160 460 533 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

45. Rác ke reszt úr 85 541 439 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

46. Sa rud 33 145 887 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

47. Sós tó fal va 16 976 467 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

48. Sze ged 76 398 520 2007. jú li us 1. 2010. jú ni us 30.

49. Szen te gát 31 871 335 2012. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

50. Szen tes 22 365 464 2012. jú li us 1. 2013. jú ni us 30.

51. Szi get vár 19 738 920 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

52. Szin 5 316 594 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

53. Szo mo lya 81 429 442 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

54. Szög li get 8 875 104 2009. ja nu ár 1. 2009. de cem ber 31.

55. Te vel 41 457 786 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

56. Ti sza fü red 19 563 493 2010. szep tem ber 1. 2015. de cem ber 31.

57. Ti sza ke szi 38 898 321 2011. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

58. Ti sza ná na 54 782 843 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

59. Tor das 50 477 943 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

60. Új csa ná los 39 106 547 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

61. Új len gyel 46 154 435 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

62. Új lõ rinc fal va 1 666 224 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

63. Vá mos györk 89 676 119 2011. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

64. Ver seg 21 687 953 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

65. Zá vod 10 907 058 2013. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

66. Zsá ka 54 297 029 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.”



A Kormány
194/2007. (VII. 25.) Korm.

rendelete

az Európai Szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási
Nyilvántartás létrehozásáról, valamint

a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról  szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti 

és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 7.  §-ában, 36.  §-ában
és 110.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont já ban, a víz gaz dál ko -
dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 14.  § (6) be kez dé sé -
ben, a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  §-ának e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de -
let) 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, egy ide jû leg az (5)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(5) Éves je len tést kell be nyúj ta ni az Euró pai Par la ment és 
a Ta nács 166/2006/EK ren de le te sze rin ti azon kör nye zet -
hasz ná ló nak is, aki a ren de let I. Mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott, az ott meg adott ka pa ci tás kü szö böt meg ha la dó te vé -
keny sé ge so rán a ren de let II. Mel lék le té ben meg ha tá ro zott
szennye zõ anya gok a vo nat ko zó kü szöb ér té ket meg ha la dó an 
a fel szín alat ti víz be, illetve föld ta ni kö zeg be  bocsát.”

2.  §

A Korm. ren de let 48.  §-a az aláb bi f) pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let az Euró pai Kö zös ség aláb bi jogszabá -

lyainak való meg fe le lést szol gál ja:]
„f) az Euró pai Szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá -

si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló
166/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let tel.”

A felszíni vizek védelmérõl  szóló
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

3.  §

A fel szí ni vi zek vé del mé rõl  szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 3.  §-a az aláb bi
42. pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„42. dif fúz for rá sok: nem pont sze rû for rá sok, illetve sok 

ki sebb vagy el szórt for rás, ame lyek bõl a szennye zõ anya -
gok a víz be ke rül het nek ki bo csá tás ra, ame lyek a fel szí ni
vi zek re gya ko rolt együt tes ha tá sa je len tõs le het, és ame -
lyek ese té ben nem prak ti kus a je len té sek be gyûj té se egye -
di leg min den for rás ból.”

4.  §

A Kr. 40.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az adat szol gál ta tás so rán kö zölt ada tok tel jes kö rû -

sé gé ért, a be je len tés re kö te le zett re ér vé nyes szám vi te li
sza bá lyok kal, sta tisz ti kai rend szer rel, valamint egyéb
nyil ván tar tá si rend sze re i vel, mé ré si, meg fi gye lé si ada ta i -
val való egye zé sé ért a be je len tés re kö te le zett fe le lõs.”

5.  §

A Kr. 45.  §-a az aláb bi f) pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 166/2006/EK ren -

de le te (2006. ja nu ár 18.) az Euró pai Szennyezõanyag-
 kibocsátási és -szál lí tá si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról,
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK ta ná csi irány elv
mó do sí tá sá ról.”

A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

6.  §

A le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Lkr.) 16.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A be je len té si, adat szol gál ta tá si kö te le zett ség a
Kör nye zet vé del mi Mi nisz té rium vagy ki je lölt szer ve ál tal
köz re adott nyom tat vá nyon, vagy szá mí tó gé pes adat hor do -
zón vagy a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zot tak sze rin ti
fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt -
ro ni kus do ku men tum út ján, valamint a kü lön jog sza bály2

sze rin ti ügy fél ka pu igény be vé te lé vel tel je sít he tõ. Az adat -
szol gál ta tó nak gon dos kod nia kell a do ku men tu mok,
illetve ada to kat elõ ál lí tó és to váb bí tó el já rá sok meg fe le lõ
ar chi vá lá sá ról.”

1 2001. évi XXXV. tör vény, 3/2005. (III. 18.) IHM ren de let.
2 2004. évi CXL. tör vény.
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7.  §

Az Lkr. 29.  §-a aláb bi q) pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„q) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 166/2006/EK

ren de le te (2006. ja nu ár 18.) az Euró pai Szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá -
ról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK ta ná csi irány elv 
mó do sí tá sá ról.”

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl  szóló

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

8.  §

A hul la dék kal kap cso la tos nyil ván tar tá si és adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gek rõl  szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Hkr.) 15.  §-a az aláb bi
(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ez a ren de let az Euró pai Szennye zõ anyag-ki bo csá -
tá si és -szál lí tá si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról, valamint a
91/689/EGK és a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról 
 szóló 166/2006/EK (2006. ja nu ár 18.) Euró pai Par la men ti
és a Ta ná csi ren de let nek való meg fe le lést szol gál ja.”

9.  §

(1) A Hkr. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rin ti 4. pont tal egé szül ki.

(2) A Hkr. 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

(3) A Hkr. e ren de let 3. szá mú mel lék le tét ké pe zõ 6. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

(1) E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az Euró pai Szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí -
tá si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról, valamint a 91/689/EGK
és a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló
166/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: E-PRTR ren de let) 5. cikk (1) be kez dé se
sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ket elsõ al ka lom -
mal a 2007-es évre vo nat ko zó an 2008-ban a kü lön jog -
szabályokban3 meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kell tel je sí te ni.

(3) Az E-PRTR ren de let 5. cikk (1) be kez dés c) pont ját
kö ve tõ be kez dés sze rin ti kö te le zett sé get az érin tet tek
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül tel je sí tik.

(4) Ez a ren de let az Euró pai Szennye zõ anyag-ki bo csá -
tá si és -szál lí tá si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról, valamint a
91/689/EGK és a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról 
 szóló 166/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

3 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let; 164/2003. (X. 18.) Korm. ren de let;
220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let; 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let.
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1. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let 4. pont ja a 164/2003. (X. 18.) Korm. ren de let hez]

„4. Az Euró pai Szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si Nyil ván tar tás lét re ho zá sá ról  szóló 166/2006/EK (2006. ja -
nu ár 18.) Euró pai Par la men ti és Ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó kör nye zet hasz ná ló nak (üze mel te tõ nek) az aláb bi
nyil ván tar tá si kö te le zett sé ge van ve szé lyes és nem ve szé lyes hul la dék ese té ben egy aránt.

a) Ál ta lá nos ada tok:
A hul la dék ter me lõ KÜJ és KTJ szá ma

b) Ada tok hul la dé kon ként:

ba) Nem ve szé lyes hul la dék el szál lí tá sa te lep hely rõl:
A te lep hely rõl hasz no sí tás ra/ár tal mat la ní tás ra el szál lí tott nem ve szé lyes hul la dék mennyi sé ge (t/év)
Az adat meg ha tá ro zás mód ja (M = mért, SZ = szá mí tott, B = be csült) és a hasz nált mé ré si/szá mí tá si mód szer

bb) Ve szé lyes hul la dék el szál lí tá sa te lep hely rõl:
Az or szá gon be lül te lep hely rõl hasz no sí tás ra/ár tal mat la ní tás ra el szál lí tott ve szé lyes hul la dék mennyi sé ge (t/év)
Az adat meg ha tá ro zás mód ja (M = mért, SZ = szá mí tott, B = be csült) és a hasz nált mé ré si/szá mí tá si mód szer
A te lep hely rõl or szá gon kívül re hasz no sí tás ra/ár tal mat la ní tás ra el szál lí tott ve szé lyes hul la dék mennyi sé ge (t/év)
Az adat meg ha tá ro zás mód ja (M = mért, SZ = szá mí tott, B = be csült) és a hasz nált mé ré si/szá mí tá si mód szer
A hasz no sí tó/ár tal mat la ní tó neve, címe és a szál lít mányt be fo ga dó tény le ges hasz no sí tó/ár tal mat la ní tó te lep hely címe

(meg je löl ve az or szág kó dot)”
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2. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

E nyomtatvány kitöltését a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja el

Borítólap BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL 
KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Beszámolási

id szak:

����.év �.n.év

Adatszolgáltató: 
Neve:

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): KSH törzsszám (statisztikai számjel):

- -
Település azonosító:  
Cím: 

...................................................................................................
 irányítószám                                                             város, község 
...............................................................................................………......       …………………. 
                                            utca, út, tér                     házszám
Telephely:
Neve:

Típusa:

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): 
Település azonosító:

Cím: 

...................................................................................................
 irányítószám                                                             város, község 
...............................................................................................………......       …………………. 
                                            utca, út, tér                     házszám

A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás: 
Felel s személy neve:  Beosztása: 

Adatszolgáltatás:

Formája (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/Internet): (N/S/I)

A bejelent lapok részletezése: A csatolt HT lapok száma: db

 A csatolt HB lapok száma: db

 A csatolt HK lapok száma: db

 A csatolt E-PRTR lapok száma: db

 A csatolt lapok összesen: db
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Az adatszolgáltatásért felel s:
Neve: Beosztása: 

Telefonszám: Faxszám: E-mail: 

A kitöltés dátuma: . .
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás környezetvédelmi 
bírság kiszabását vonja maga után.  

P. H. 

..........................................................................
cégszer  aláírás 

Küldend : 1 példányban, az adatszolgáltató telephely szerint illetékes Környezetvédelmi 

Felügyel séghez
Beérkezési határid : a tárgyévet követ  év március 1., veszélyes hulladék kezelés esetén a 
tárgynegyedévet követ  8. munkanap. 



3. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

[6. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]
2007/98.szám
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1 Ezt a lapot csak az Európai Szennyez anyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre 
kell kitölteni. 
2 M = mért, SZ = számított, B = becsült 
Megjegyzés: az országkódok kitöltésénél az ISO 3166 szabvány szerinti rövidítéseket kell alkalmazni. 

E-PRTR 1

lap
HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS BEJELENT  LAP 

Oldalszám 

KÜJ: évr l KTJ:

Hulladék-
kezelési
m velet 

R/D

Elszállított 
mennyiség 
(tonna/év) 

Adatmeg-
határozás

módja
M/SZ/B2

Használt 
elemzési/ 
számítási
módszer 

Hasznosító/Ártalmatlanító 
neve és címe 

Tényleges hasznosítási/ártalmatlanítási 
telephely címe 

R ������.�� �Nem veszélyes 
hulladék D ������.�� � ���� 

R ������.�� � ����Veszélyes
hulladék

országon belülre D ������.�� � ���� 
Név:

…………………………………………………………….. 

Város: Ir. sz.: Város: Ir. sz.: � ����.�� � ����
Utca, házsz.: Ország:

���
Utca, házsz.: Ország:  

���
Név:
……………………………………………………………..

Város: Ir. sz.:
Város: Ir. sz.: 

� ����.�� � ����
Utca, házsz.:  Ország: 

���
Utca, házsz.: Ország:  

���
Név:
……………………………………………………………..

Város: Ir. sz.: Város: Ir. sz.: 

Veszélyes
hulladék

országon kívülre

� ����.�� � ����
Utca, házsz.:  Ország: 

���
Utca, házsz.: Ország: 

���



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
38/2007. (VII. 25.) EüM

rendelete

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges
táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek

társadalombiztosítási támogatásba való
befogadásának szempontjairól és a befogadás

vagy a támogatás megváltoztatásáról  szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  §
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – 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 meg -
ál la pí tott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – 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 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.  §

A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál -
ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R. ) 8.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Ha tó anyag ala pú fix össze gû tá mo ga tás [Gyftv. 
28.  § (1) be kez dés ba) pont] ese tén az adott ter mék cso port -
ban meg ha tá ro zott (fix) össze gû tá mo ga tás alap ja a re fe -
ren cia ké szít mény nek – a re fe ren cia stá tusz meg szer zé se -
ko ri – köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ára.

(2) Ha tó anyag ala pú fix cso port ba von ha tó ak az azo nos
ha tó anya gú, azo nos al kal ma zá si módú, azo nos ha tás erõs -
sé gû és ha tás tar ta mú gyógy sze rek. A ha tó anyag ala pú fix
cso port meg ké pe zés re ke rül min den olyan eset ben, ami kor

a) a fen ti fel té te lek nek meg fe le lõ leg alább két egyen ér -
té kû ké szít mény van, és

b) a (6) be kez dés ben fog lal tak alap ján re fe ren cia ké szít -
mé nyi stá tuszt meg szer zõ gyógy szer nem a leg ma ga sabb
NTK-jú ter mék, és

c) az adott cso port ba von ha tó gyógy sze rek fél éves
össz for gal mi ré sze se dé se az utol só al ka lom mal meg ha tá -
ro zott re fe ren cia ár köz zé té te lét meg elõ zõ hat hó na pot
vizs gál va a 250 000 DOT-ot meg ha lad ja.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban azo nos ha tás tar ta -
mú nak mi nõ sül a re fe ren cia ké szít mény ha tás tar ta má nál

– az adott gyógy szer al kal ma zá si elõ írásában sze rep lõ
 átlagos ha tás tar ta mot te kint ve – a 100%-ot el nem érõ
 eltérés is.

(4) A tá mo ga tás (fix) össze ge a ha tó anyag ala pú fix cso -
port ban a (2) be kez dés sze rin ti gyógy sze rek kö zül azon
gyógy sze rek árai, for gal mi ré sze se dé sei alap ján ke rül
meg ha tá ro zás ra, me lyek nek egyen ér té kû sé gét az ille té kes
ha tó ság meg ál la pí tot ta. A tá mo ga tás össze ge az (5) be kez -
dés alap ján ke rül ki szá mí tás ra. A meg le võ fix cso por tok tól 
el té rõ (+/–20%) ha tás erõs sé gû, azo nos al kal ma zá si módú
ké szít mény a ha tás erõs ség ben leg kö ze lebb álló fix cso port 
re fe ren cia ér té ké nek napi te rá pi ás költ ség re esõ tá mo ga tá -
sát kap ja.

(5) A re fe ren cia ké szít mény ATC be so ro lá sa alap ján az
1. szá mú mel lék let sze rin ti, az adott ha tó anya got tartal -
mazó ATC-re meg ál la pí tott szá za lé kos tá mo ga tás ban ré -
sze sül. A re fe ren cia ké szít mény – re fe ren cia stá tusz meg -
szer zé se ko ri – köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ára az
adott cso port ban a re fe ren cia ár. A tá mo ga tá si cso port töb -
bi ter mé ké nek tá mo ga tá sa a re fe ren cia ár hoz nyúj tott tá -
mo ga tás fix össze ge. Ez alól ki vé telt ké pez nek azok a
gyógy sze rek, ame lyek napi te rá pi ás költ sé ge a re fe ren cia
ár nál ala cso nyabb. Ez eset ben a tá mo ga tás mér té ke meg -
egye zik a re fe ren cia ár hoz nyúj tott szá za lé kos tá mo ga tás
mérté kével.

(6) A re fe ren cia ké szít mény az a meg ha tá ro zott (fix) tá -
mo ga tá si cso port ba tar to zó gyógy szer, amely

a) nem áll nyil ván tar tás ból való tör lés alatt,
b) egyen ér té kû sé gét az ille té kes ha tó ság megállapí -

totta,
c) az adott cso port ba tar to zó gyógy sze rek kö zül brut tó

fo gyasz tói áron szá molt napi te rá pi ás költ sé ge a leg ala cso -
nyabb, illetve meg ál la pít ha tó sá ga hi á nyá ban az egy ség nyi
ha tó anyag ra vo nat koz tat va (a továb biak ban: napi te rá pi ás
költ ség) leg ala cso nyabb brut tó fo gyasz tói árú,

d) ki sze re lé si for má ja a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ in di -
ká ci ót te kint ve nem ha lad ja meg az ér vé nyes al kal ma zá si
elõ írásában meg ha tá ro zott egy havi te rá pi á hoz szük sé ges,
a ma xi má lis dó zis sal szá molt mennyi sé get vagy ah hoz leg -
kö ze lebb álló cso ma go lá si egy sé get,

e) cso por ton be lü li for gal mi ré sze se dé se az utol só al ka -
lom mal meg ha tá ro zott re fe ren cia ár köz zé té te lét meg elõ zõ 
hat hó na pot vizs gál va négy egy mást kö ve tõ hó nap ban a
DOT te kin te té ben az 1%-ot el ér te tá mo ga tá si jog cí men -
ként.

(7) A nem egyen ér té kû ké szít mé nyek a re fe ren cia ké -
szít mény vagy a re fe ren cia ár meg ha tá ro zá sá nál nem ke -
rül nek be szá mí tás ra. Amennyi ben napi te rá pi ás költ sé gük
a re fe ren cia ké szít mény napi te rá pi ás költ sé gé nél ma ga -
sabb, a re fe ren cia ké szít mény napi te rá pi ás költ sé gé hez
ren delt tá mo ga tá si össze get kap ják. El len ke zõ eset ben a
re fe ren cia ké szít mény tá mo ga tá sá nak szá za lé kos mér té két 
kap ják.

(8) Amennyi ben a re fe ren cia ké szít mény for ga lom ba
ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja a meg ren de lé se ket bi zo -
nyí tot tan, egy mást kö ve tõ há rom hó na pon ke resz tül nem
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tud ja – leg alább a re fe ren cia stá tusz el éré sé hez szük sé ges
mennyi ség ben – tel je sí te ni, az OEP a ké szít ményt a tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból ki zár ja és az adott ké szít -
mény a kö vet ke zõ re fe ren cia ár meg ha tá ro zá sát kö ve tõ két 
év ben nem ré sze sít he tõ tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás -
ban. Ez a ren del ke zés a meg ren de lés tel je sí té sé nek hat hó -
na pos ké se del me ese tén al kal maz ha tó az egyéb, a fix cso -
port ban tá mo ga tott ké szít mé nyek re is, amennyi ben az a
be teg el lá tást nem ve szé lyez te ti.

(9) Az OEP a szá mí tá sok hoz szük sé ges köz for gal mú
gyógy szer tá ri for gal mi ada to kat és DOT for gal mi ré sze se -
dé se ket ké szít mé nyen kén ti és tá mo ga tá si jog cí men kén ti,
valamint fix cso por ton kén ti bon tás ban a tárgy hót kö ve tõ
2. hó nap 15. nap já ig hon lap ján köz zé te szi.”

2.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tás [Gyftv. 28.  §
(1) be kez dés bb) pont] ál la pít ha tó meg az egyes, meg ha tá -
ro zott be teg sé gek (kór ké pek) ke ze lé sé re egy aránt al kal -
mas ter mé kek kö ré re, ha négy szin tû öt je gyû ATC cso port -
ban azo nos te rá pi ás cél ra szol gál nak és mely ter mé kek nek
van azo nos in di ká ci ó ja.”

(2) Az R. 9.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tá si cso por tok -
ra vo nat ko zó an az OEP a szá mí tá sok hoz szük sé ges köz -
for gal mú gyógy szer tá ri for gal mi ada to kat és DOT for gal -
mi ré sze se dé se ket ké szít mé nyen kén ti és tá mo ga tá si jog cí -
men kén ti, valamint fix cso por ton kén ti bon tás ban a tárgy -
hót kö ve tõ 2. hó nap 15. nap já ig, a szá mí tás mód ját,
valamint az al cso port kép zés pon tos fel té te le it min den nap -
tá ri ne gyed év 1. nap ján hon lap ján köz zé te szi.”

3.  §

Az R. 10.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A ha tó anyag ala pú és a te rá pi ás fix cso por tok

kép zé se a Gyftv. 24.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján fo lya ma to san tör té nik. Az OEP az ér vé nyes re fe -
ren cia ára kat és ké szít mé nye ket, valamint az adott fix cso -
port ban sze rep lõ ké szít mé nyek ér vé nyes árát és tá mo ga tá -
sát a Gyftv.-ben és e ren de let ben fog lal tak sze rint hon lap -
ján köz zé te szi.

(2) Az OEP – a (3)–(6) be kez dés ben fog lal tak alap ján –
min den nap tá ri ne gyed év ben új ra kép zi az adott fix cso -
portot.

(3) Az (1) be kez dés sze rint köz zé tett árak ra bár me lyik
fix cso port ban lévõ gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge -
dé lyé nek jo go sult ja/for gal ma zó ja bár mi kor te het ár csök -
ken té si aján la tot.

(4) A (2)–(3) be kez dés ben fog lalt fix cso port új ra kép zé -
sé nek ke re té ben az OEP min den nap tá ri ne gyed év elsõ
nap ját meg elõ zõ má so dik hó nap 1. nap ján ér te sí ti az adott
fix cso port ban lévõ ter mé kek for ga lom ba ho za ta li en ge dé -
lyé nek jo go sult ját/for gal ma zó ját, hogy hi va tal ból el já rást
in dí tott, és fel hív ja az ügy fe le ket, hogy amennyi ben a
meg tett aján lat hoz ké pest ár vál toz ta tás sal kí ván nak élni,
úgy azt min den nap tá ri ne gyed év elsõ nap ját meg elõ zõ
má so dik hó nap 20. (feb ru ár, má jus, au gusz tus, no vem ber)
nap já ig van le he tõ sé gük írott for má ban meg ten ni. Ezt
köve tõen az OEP há rom mun ka na pon be lül hon lap ján
köz zé te szi a re fe ren cia ké szít ményt – amennyi ben a 8.  §
(6) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti for gal mi ré sze se dést
el érõ több ké szít mény re azo nos NTK-t ha tá roz nak meg a
for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai, va la mennyi
azo nos NTK-jú ké szít mény re fe ren cia ter mék lesz –,
annak tá mo ga tá sát, a cso port ban lévõ va la mennyi to váb bi
gyógy szer köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árá hoz
nyúj tott fix össze gû tá mo ga tá sá nak össze gét.

(5) Amennyi ben a (3)–(4) be kez dés ben fog lalt el já rás
ke re té ben va la mely, az adott fix cso port ba tar to zó ter mék
a Gyftv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek h)–i) pont ja alap ján ki -
zá rás ra ke rül ne, ezen gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta li en -
ge dé lyé nek jo go sult ja/for gal ma zó ja a nap tá ri ne gyed év
elsõ nap ját meg elõ zõ hó nap 10. nap já ig to váb bi ár csök -
ken tés sel él het a ki zá rás el ke rü lé se ér de ké ben az zal, hogy
ezen ár csök ken té si aján lat a re fe ren cia ké szít mény stá tu -
szát, illetve a re fe ren cia árat nem be fo lyá sol ja.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal ta kat köve tõen az OEP a
Gyftv. és e ren de let sza bá lyai sze rint – ha tá ro za ta i ban –
meg ha tá roz za a re fe ren cia ké szít ményt, annak tá mo ga tá -
sát, a cso port ban lévõ va la mennyi to váb bi gyógy szer köz -
fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árá hoz nyúj tott fix össze -
gû tá mo ga tás mér té két és ezen ada to kat is mé tel ten köz zé -
te szi hon lap ján.

(7) Az OEP min den nap tá ri ne gyed év 1. nap ján hon lap -
ján köz zé te szi a fél év vel ké sõbb be ve zet ni ter ve zett te rá -
pi ás fix cso por to kat (négy szin tû öt je gyû ATC cso por to -
kat), az eset le ge sen lét re ho zan dó al cso por to kat és a hoz zá -
juk tar to zó ma xi má lis szá za lé kos mér té ke ket, mely köz le -
mény re az érin tett gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé -
lyé nek jo go sult ja/for gal ma zó ja egy íz ben tíz na pon be lül
ész re vé telt te het.

(8) Azon ár csök ken té si aján la tok, me lyek a tárgy hó nap
10. nap já ig be ér kez nek a kö vet ke zõ hó nap elsõ nap já val
ér vény be lép nek az zal, hogy a meg lé võ re fe ren cia árat a
fix cso port kép zés (4)–(6) be kez dés sze rin ti le foly ta tá sá ig
nem be fo lyá sol ják.”

4.  §

Az R. 14.  §-ának g–h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[14.  § A gyógy szer be fo ga dá sá nak és tá mo ga tá sá nak
egyéb fel té te lei:]
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„g) amennyi ben a fix cso port ki ala kí tá sá nak fel té te lei
nem áll nak fenn a fix cso port ba nem von ha tó ké szít mény
be fo ga dá sá nak fel té te le, hogy ter me lõi ára az el sõ ként a
tá mo ga tá si rend szer be vont azo nos ha tó anya gú ké szít -
mény ter me lõi árá nál leg alább 30%-kal ala cso nyabb le -
gyen (a továb biak ban: elsõ ge ne ri kum); az ez után a tá mo -
ga tá si rend szer be ke rü lõ má so dik ké szít mény eh hez ké -
pest – a h) pont ban fog lalt ki vé tel lel – to váb bi leg alább
10%-kal, a har ma dik ké szít mény a má so dik ként be lé põ
gyógy szer hez ké pest – a h) pont ban fog lalt ki vé tel lel – to -
váb bi leg alább 10%-kal ala cso nyabb ter me lõi áron; a to -
váb bi be lé põk ezen gyógy szer nél ala cso nyabb ter me lõi
áron ke rül het nek be a tá mo ga tá si rend szer be;

h) amennyi ben a g) pont alap ján az elsõ ge ne ri kum a
már el sõ ként a tá mo ga tá si rend szer be vont azo nos ha tó -
anya gú gyógy szer ter me lõi árá nál leg alább 50%-kal ala -
cso nyabb áron ke rült be fo ga dás ra, úgy az ez után a tá mo -
ga tá si rend szer be ke rü lõ to váb bi gyógy sze rek az elsõ ge -
ne ri kum nál ala cso nyabb áron ke rül het nek be a tá mo ga tá si
rend szer be;”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R.
a) 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le te,
b) 3. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel lék le te,
c) 5. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel lék le te

sze rint mó do sul.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rá sok ban is
al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
6/b. szá mú mel lék le té nek

a) II. pont já ban a
„– már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer 

    ár csök ken té se ”
szö veg rész he lyé be a

„– már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer
    ár csök ken té se* ”
szö veg rész lép;

b) II. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„*: az ár csök ken tés leg ko ráb bi idõ pont ja: ....................”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
20.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „pa pír ala pú írott és elekt ro -
ni kus for má ban” szö veg rész he lyé be az „írott for má ban”
szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 13.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja és 14.  §-ának

l) pont ja,
b) a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si

tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról,
valamint a gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sa
meg ál la pí tá sá nak egyes át me ne ti sza bá lya i ról  szóló
25/2007. (VI. 7.) EüM ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

(5) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „B) Eü 70 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria rész e” 1. a) 1–1. c) pont ja 2007.
szep tem ber 30-án ha tá lyát vesz ti.

(6) E ren de let ha tály be lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
3. szá mú mel lék le té nek az „A. Eü 90 szá za lé kos tá mo ga tá -
si ka te gó ria ré szé nek” 1. a)–c) pont ja ha tá lyát vesz ti az zal, 
hogy ren del ke zé se it 2007. szep tem ber 30. nap já ig al kal -
maz ni kell.

(7) 2007. au gusz tus 10-én az R. 1. szá mú mel lék le té nek
C01EB egyéb szív sze rek so rá ban az át la gos tá mo ga tá si
ka te gó ria osz lop ban sze rep lõ „X” szö veg rész a ha tá lyát
vesz ti az zal, hogy ren del ke zé se it 2007. szep tem ber 30-ig
al kal maz ni kell.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

7218 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/98. szám

1. szá mú mel lék let a 38/2007. (VII. 25.) EüM ren de let hez

[1. szá mú mel lék let a 32/2004. (IV. 26. ) ESZCSM ren de let hez]

ATC  ATC meg ne ve zés

 Tá mo ga tá si ka te gó ri ák

Nor ma tív
 Emelt 
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Ki emelt
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Kü lön-
ke ret

0% 25% 55% 85%

ér ték
nél kül

át la gon
alu li

át la gos
 át la gon

fe lü li

A01A FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

A01AA fog szu va so dást meg elõ zõ sze rek X

A01AB an ti in fec tív sze rek a száj lo ká lis ke ze lé sé re X
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A01AD egyéb sze rek a száj lo ká lis ke ze lé sé re X

A02A ANTACIDOK

A02AA mag né zi um-ve gyü le tek X

A02AD alu mí ni um-, kal ci um- és mag né zi um-ve gyü le tek
kom bi ná ci ói és komp le xe X

A02AX egyéb an ta cid-kom bi ná ci ók X

A02B PEPTIKUS FEKÉLY
ÉS GASZTROOESOPHAGIALIS REFLUX
BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI

A02BA H2-re cep tor blok ko lók X X

A02BB pros tag lan di nok X

A02BC pro ton pum pa in hi bi to rok X X X

A02BX a pep ti kus fe kély ke ze lé sé nek egyéb gyógy sze rei X

A02D Fel fú vó dás el le ni sze rek 

A02DA fel fú vó dás el le ni sze rek X

A03A BÉLMÛKÖDÉS FUNKCIONÁLIS ZAVARAIRA
HATÓ SZEREK

A03AA synt he ti kus an ti cho li nerg sze rek, ész te rek ter ti a er
ami no-cso port tal X

A03AB synt he ti kus an ti cho li nerg sze rek, qu a ter ner
am mó ni um ve gyü le tek X

A03AD pa pa ve rin és szár ma zé kai X X

A03AX egyéb synt he ti cus an ti cho li nerg sze rek X

A03B BELLADONNA ÉS SZÁRMAZÉKAI,
ÖNMAGUKBAN

A03BA bel la don na al ka lo i dok, ter ti a er ami nok X

A03C GÖRCSOLDÓK ÉS PSYCHOLEPTICUMOK
KOMBINÁCIÓI

A03CA synt he ti cus an ti cho li nerg sze rek
és pszy cho lep tí cu mok kom bi ná ci ói X

A03CB bel la don na és szár ma zé kai pszi cho lep ti cu mok kal
kom bi nál va X

A03D GÖRCSOLDÓK ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

A03DB Bel la do na és szár ma zé ka i nak kom bi ná ci ói
anal ge ti cu mok kal X

A03E GÖRCSOLDÓK ÉS ANTICHOLINERG SZEREK
KOMBINÁCIÓI EGYÉB GYÓGYSZEREKKEL

A03EA görcs ol dók, psy cho lep ti cu mok
és fáj da lom csil la pí tók kom bi ná ci ói X

A03F PROBULSIV SZEREK

A03FA pro pul siv sze rek X X

A04A HÁNYÁSCSILLAPÍTÓK
ÉS ÉMELYGÉS ELLENI SZEREK

A04AA se ro to nin (5HT-3) an ta go nis ták X X

A05A EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI

A05AA epe sav-ké szít mé nyek X X

A05AX az epe be teg sé gek egyéb te rá pi ás ké szít mé nyei X

A05B MÁJVÉDÕK, ZSÍROSODÁSGÁTLÓK

A05BA máj vé dõk X
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A05C EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
ÉS ZSÍROSODÁSGÁTLÓK KOMBINÁCIÓI

A05CX epe be teg sé gek gyógy sze rei és zsí ro so dás gát lók
kom bi ná ci ói X

A06A HASHAJTÓK

A06AB con tact has haj tók X

A06AD oz mo ti kus has haj tók X X

A06AX egyéb has haj lók X

A07A BÉLFERTÕTLENÍTÕK

A07AA an ti bi o ti ku mok X

A07AB szul fon ami dok X

A07B BÉLBEN HATÓ ADSZORBENSEK

A07BA szén-ké szít mé nyek X

A07C ELEKTROLITOK SZÉNHIDRÁTOKKAL

A07CA orá lis fo lya dék pót ló só ké szít mé nyek X

A07DA bél mo ti li tást csök ken tõ sze rek X

A07E BÉLRE HATÓ GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK

A07EA cor ti cos te ro i dok he lyi hasz ná lat ra X X X

A07EC ami no sa li cyl sav és ha son ló ké szít mé nyek X X

A08 FOGYASZTÓSZEREK A DIÉTÁS
KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL

A08AA köz pon ti ha tá sú fo gyasz tó sze rek X

A08AB pe ri fé ri á san ható fo gyasz tó sze rek X

A09A DIGESTIVUMOK BELEÉRTVE AZ
ENZIMEKET

A09AA en zim ké szít mé nyek X X X X

A09AB sav ké szít mé nyek X

A10A INSULINOK ÉS INSULIN ANALÓGOK

A10AB gyors ha tá sú in su li nok X X X

A10AC in ter me di er ha tás tar ta mú in su li nok X X X

A10AD in ter me di er és gyors ha tá sú in su li nok ke ve ré kei X X X

A10AE hosszú ha tás tar ta mú in su li nok X X

A10B ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK

A10BA bi gu a ni dok X

A10BB sul fo na mi dok, kar ba mid-szár ma zé kok X X X

A10BD orá lis vér cu kor szint csök ken tõ kom bi ná ci ók X X

A10BF al fa-glyco si da se in hi bi to rok X

A10BG thi a zo li din-di o nok X X

A10BX eg véb orá lis vér cu kor szint csök ken tõk X X

A11A MULTIVITAMIN, KOMBINÁCIÓK

A11AA mul ti vi ta mi nok és ás vá nyi anya gok kom bi ná ci ói X

A11AB mul ti vi ta min, egyéb kom bi ná ci ók X

A11B MULTIVITAMINOK ÖNMAGUKBAN

A11BA mul ti vi ta mi nok ön ma guk ban X

A11C A- ÉS D-VITAMIN, BELEÉRTVE A KETTÕ
KOMBINÁCIÓJÁT

A11CA A-vi ta min ön ma gá ban X



2007/98. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7221

ATC  ATC meg ne ve zés

 Tá mo ga tá si ka te gó ri ák

Nor ma tív
 Emelt 
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Ki emelt
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Kü lön-
ke ret

0% 25% 55% 85%

ér ték
nél kül

át la gon
alu li

át la gos
 át la gon

fe lü li

A11CC D-vi ta min és ana lóg jai X X X X

A11D B1-VITAMIN ÖNMAGÁBAN ÉS KOMBINÁCIÓI 
B6- ÉS B12-VITAMINNAL

A11DA B1-vi ta min ön ma gá ban X

A11DB B1-vi ta min kom bi ná ci ói B6- és/vagy
B12-vi ta min nal X

A11E VITAMIN-B KOMPLEX BELEÉRTVE A
KOMBINÁCIÓKAT

A11EA B-vi ta min-komplex ön ma gá ban X

A11G ASZKORBINSAV C-VITAMIN
ÉS KOMBINÁCIÓI

A11GA asz kor bin sav C-vi ta min ön ma gá ban X X

A11H EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK
ÖNMAGUKBAN

A11HA egyéb vi ta min ké szít mé nyek ön ma guk ban X

A12A KÁLCIUM

A12AA kál ci um X X X

A12AX kál ci um kom bi ná ci ói más gyógy sze rek kel X

A12B KÁLIUM

A12BA ká li um X

A12C EGYÉB ÁSVÁNYI ANYAGOK

A12CC mag né zi um X X

A12CD flu o rid X

A14A ANABOLIKUS SZTEROIDOK

A14AA and ros tan szár ma zék X

A16A TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE EGYÉB
GYÓGYSZEREI

A16AB en zi mek X X

A16AX táp csa tor na és anyag cse re egyéb gyógy sze rei X

B01A TROMBÓZIS ELLENES SZEREK

B01AA K-vi ta min an ta go nis ták X

B01AB he pa rin cso port X X X X

B01AC throm bo cy ta agg re ga ti ót gát lók, ki vé ve he pa rin X X X

B01AD en zi mek X

B01AE di rekt throm bin-in hi bi tor X

B02A ANTIFIBRINOLYTICUMOK

B02AA ami no sa vak X X

B02AB pro te i na se in hi bi to rok X X

B02B K-VITAMIN ÉS EGYÉB VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ
SZEREK

B02BA K-vi ta min X

B02BB fib ri o gén X X

B02BD vér al va dá si fak to rok X X

B02BX egyéb sys te más ha e mos ta ti cu mok X X

B03A VASKÉSZÍTMÉNYEK

B03AA két ér té kû vas, orá lis ké szít mé nyek X

B03AB há rom ér té kû vas, orá lis ké szít mé nyek X
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B03AC há rom ér té kû vas, pa ren te rá lis ké szít mé nyek X X

B03AD vas és fol sav kom bi ná ci ói X

B03AE vas, egyéb kom bi ná ci ók X

B03B B12-VITAMIN ÉS FOLSAV

B03BB fol sav és szár ma zé kai X

B03X EGYÉB VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI
KÉSZÍTMÉNYEK

B03XA egyéb vér sze gény ség el le ni ké szít mé nyek X X

B05A VÉR ÉS VÉRREL KAPCSOLATOS
KÉSZÍTMÉNYEK

B05AA vér pót lók és plaz ma fe hér je frak ci ók X X

B05B iv. OLDATOK

B05BA pa ren te rá lis táp lá lás ra szol gá ló ol da tok X X

B05BB elekt ro lit-egyen súlyt be fo lyá so ló ol da tok X X

B05BC oz mo ti kus di u ré zist oko zó sze rek X

B05CB só ol da tok X

B05D PERITONEÁLIS DIALÍZIS SZEREI

B05DA izo tó ni ás ol da tok X

B05X iv. OLDATOK TARTOZÉKAI

B05XA elekt ro lit ol da tok X

B05XB ami nó sa vak X

B05XC vi ta mi nok X

B05XX ami nó sa vak X

B06A EGYÉB HEMATOLÓGIAI SZEREK

B06AA en zi mek X

C01A SZÍVGLYCOSIDOK

C01AA di gi tá lis glyco si dok X

C01B ANTIARRHYTHMIÁS SZEREK,
I. ÉS III. CSOPORT

C01BA an ti arr hyth mi ás sze rek, I.a cso port X

C01BB an ti arr hyth mi ás sze rek, I.b cso port X

C01BC an ti arr hyth mi ás sze rek, I.c cso port X X X

C01BD an ti arr hyth mi ás sze rek, III. cso port X X X

C01C CARDIALIS STIMULÁNSOK, KIVÉVE:
SZÍVGLYCOSIDOK

C01CA ad re nerg és do pa min erg sze rek X

C01CE phosp ho di es te ra se gát lók X

C01CX egyéb car di a lis sti mu lán sok X

C01D SZÍVBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT
ÉRTÁGÍTÓK

C01DA szer ves nit rá tok X X X X

C01DX szív be teg sé gek ben al kal ma zott egyéb ér tá gí tók X

C01E EGYÉB SZÍVGYÓGYSZEREK

C01EA pros tag lan di nok X

C01EB egyéb szív sze rek X X X
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C02A KÖZPONTI HATÁSÚ ANTIADRENERG
SZEREK

C02AC imi da zo lin re cep tor ago nis ták X X X

C02C PERIPHERIÁS HATÁSÚ ANTIADRENERG
SZEREK

C02CA alfa ad re no re cep tor blok ko lók X X X

C02CC gu a ni din-szár ma zé kok X

C02D ARTERIOLÁK SIMAIZOMZATÁRA
KÖZVETLENÜL HATÓ SZEREK

C02DB hyd ra zi no phtha la zin-szár ma zé kok X

C02DC py ri mi din-szár ma zé kok X

C02L VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÕ
ÉS VIZELETHAJTÓ KOMBINÁCIÓK

C02LA ra u wol fia al ka lo i dák és vi ze let haj tó kom bi ná ci ók X

C03A MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK –
THIAZIDOK

C03AA thi a zi dok ön ma guk ban X

C03B MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK –
THIAZIDOK KIVÉTELÉVEL

C03BA szul fon ami dok ön ma guk ban X X

C03C CSÚCSHATÁSÚ VIZELETHAJTÓK

C03CA szul fon ami dok ön ma guk ban X X

C03CC ary lo xy-ecet sav szár ma zé kok X

C03D KÁLIUM-VISSZATARTÓ VIZELETHAJTÓK

C03DA al dosz te ron-an ta go nis ták X X

C03DB egyéb ká li um-vissza tar tó sze rek X

C03E VIZELETHAJTÓK ÉS KÁLIUM-VISSZATARTÓ
SZEREK KOMBINÁCIÓI

C03EA mér sé kelt ha tá sú vi ze let haj tók és ká li um-vissza tar tó
sze rek kom bi ná ci ói X

C04A PERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK

C04AB imi da zo lin-szár ma zé kok X

C04AC ni ko tin sav és szár ma zé kai X

C04AD pu rin-szár ma zé kok X X

C04AE er got al ka lo i dok X

C04AX egyéb pe ri fé ri ás ér tá gí tók X

C05A ARANYÉR ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK

C05AD he lyi ér zés te le ní tõt tar tal ma zó ké szít mé nyek X

C05B VISSZÉR KEZELÉSE

C05BA he pa ri nok és/vagy he pa ri no i dok he lyi hasz ná lat ra X X

C05BB szkle ro ti zá ló sze rek lo ká lis ha tá sú in jek ci ó hoz X

C05BX egyéb szkle ro ti zá ló sze rek X

C05C CAPILLARIS-STABILIZÁLÓ SZEREK

C05CA bi of la vo no i dok X

C07A BÉTA-BLOKKOLÓK ÖNMAGUKBAN

C07AA nem sze lek tív bé ta-blok ko lók ön ma guk ban X X X X

C07AB sze lek tív bé ta-blok ko lók ön ma guk ban X X X X
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C07AG al fa- és bé ta-blok ko lók X X

C07B BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS THIAZIDOK

C07BB bé ta-blok ko ló sze rek, sze lek tí vek, és thi a zi dok X

C07C BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB
VZELETHAJTÓK

C07CA nem sze lek tív bé ta-blok ko lók és egyéb vi ze let haj tók X

C07CB sze lek tív bé ta-blok ko lók és egyéb vi ze let haj tók X X

C07F BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB
VÉRNYOMÁSCSÖKKENTÕK

C07FB bé ta-blok ko ló sze rek, sze lek tí vek és egyéb
vér nyo más csök ken tõk X

C08C SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA
BLOKKOLÓK, FÕKÉNT ÉRHATÁSÚAK

C08CA di hyd ro pi ri din-szár ma zé kok X X X X

C08D SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA
BLOKKOLÓK DIREKT SZÍVHATÁSOKKAL

C08DA pheny lal ky la min-szár ma zé kok X X X

C08DB ben zot hi a ze pin-szár ma zé kok X X

C09A ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE)
GÁTLÓK ÖNMAGUNKBAN

C09AA an gi o ten zin-kon ver tá ló en zim (ACE) gát lók
ön ma gunk ban X X X X

C09B ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE)
GÁTLÓK, KOMBINÁCIÓK

C09BA an gi o ten zin-kon ver tá ló en zim (ACE) gát lók
és vi ze let haj tók X X

C09BB an gi o ten zin-kon ver tá ló en zim (ACE) gát lók
és cal ci um csa tor na blok ko lók X X

C09C ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK
ÖNMAGUKBAN

C09CA an gi o ten zin II an ta go nis ták ön ma guk ban X

C09D ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK
KOMBINÁCIÓKBAN

C09DA an gi o ten zin II an ta go nis ták és vi ze let haj tók X

C10A CHOLESTERIN-
ÉS TRIGLYCERID-CSÖKKENTÕ SZEREK

C10AA Hmg CoA re duc ta se gát lók X X X

C10AB fib rá tok X

C10AC epe sav kö tõk X

C10AD ni ko tin sav és szár ma zé ka ik X

C10AX cho les te rin- és trigly ce rid-csök ken tõ sze rek X X

C10B LIPIDSZINT-CSÖKKENTÕ SZERE,
KOMBINÁCIÓK

C10BX Hmg CoA re duc ta se gát lók, egyéb kom bi ná ci ók X X

D01A GOMBÁSODÁS ELLENI LOKÁLIS
KÉSZÍTMÉNYEK

D01AA an ti bi o ti ku mok X

D01AC imi da zol- és tri a zol-szár ma zé kok X X

D01AE gom bá so dás el le ni egyéb lo ká lis ké szít mé nyek X X
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D01B GOMBÁSODÁS ELLENI SZISZTÉMÁS
KÉSZÍTMÉNYEK

D01BA gom bá so dás el le ni szisz té más ké szít mé nyek X X

D02A BÕRLÁGYÍTÓ- ÉS VÉDÕANYAGOK

D02A bõr lá gyí tó- és vé dõ anya gok (FONO) X

D02AA szi li kon-ké szít mé nyek X

D02AX egyéb pu hí tó és védõ anya gok X X

D03A HÁMOSÍTÓK

D03AX egyéb há mo sí tók X X X

D03B ENZIMEK

D03BA pro te o li ti kus en zi mek X X

D04A VISZKETÉS ELLENI SZEREK, BELEÉRTVE:
ANTIHISZTAMINOK, ÉRZÉSTELENÍTÕK STB.

D04A visz ke tés el le ni sze rek, be le ért ve: an ti hisz ta mi nok,
ér zés te le ní tõk  (FONO) X

D04AX egyéb visz ke tés el le ni sze rek X

D05A PSORIASIS ELLENI HELYI SZEREK

D05AX egyéb he lyi pso ri a sis el le ni sze rek X

D05B PSORIASIS ELLENI SZISZTÉMÁS
KÉSZÍTMÉNYEK

D05BA pso ra le nek szisz té más hasz ná lat ra X

D05BB re ti no i dok a pso ri a sis ke ze lé sé re X X

D06A ANTIBIOTIKUMOK LOKÁLIS HASZNÁLATRA

D06AA tet ra cyc lin és szár ma zé kai X

D06AX egyéb an ti bi o ti ku mok lo ká lis hasz ná lat ra X

D06B KEMOTERÁPIÁS SZEREK HELYI
HASZNÁLATRA

D06BB ví rus el le nes sze rek X

D06BX egyéb ke mo te ra pe u ti ku mok X

D07A CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN

D07AA gyen ge ha tá sú cor ti cos te ro i dok (I. cso port) X

D07AB mér sé kel ten erõs ha tá sú cor ti cos te ro i dok
(II. cso port) X

D07AC erõs ha tá sú cor ti cos te ro i dok (III. cso port) X

D07AD igen erõs ha tá sú cor ti cos te ro i dok (IV. cso port) X

D07B CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK
KOMBINÁCIÓ

D07BB mér sé kel ten erõs ha tá sú cor ti cos te ro i dok
és an ti sep ti cu mok kom bi ná ci ói X X

D07C CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTIBIOTIKUMOK
KOMBINÁCIÓI

D07CA gyen ge ha tá sú cor ti cos te ro i dok és an ti bi o ti ku mok
kom bi ná ci ói X

D07CC erõs ha tá sú cor ti cos te ro i dok és an ti bi o ti ku mok
kom bi ná ci ói X

D07X CORTICOSTEROIDOK EGYÉB KOMBINÁCIÓI

D07XB mér sé kel ten erõs ha tá sú cor ti cos te ro i dok egyéb
kom bi ná ci ói X



7226 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/98. szám

ATC  ATC meg ne ve zés

 Tá mo ga tá si ka te gó ri ák

Nor ma tív
 Emelt 
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Ki emelt
in di ká-
ci ó hoz
kö tött

Kü lön-
ke ret

0% 25% 55% 85%

ér ték
nél kül

át la gon
alu li

át la gos
 át la gon

fe lü li

D07XC erõs ha tá sú cor ti cos te ro i dok egyéb kom bi ná ci ói X

D08A ANTISEPTICUMOK ÉS FERTÕTLENÍTÕK

D08A an ti sep ti cu mok és fer tõt le ní tõk (FONO) X

D08AB alu mí ni um tar tal mú sze rek X

D08AD aci dum bo ri cum tar tal mú ké szít mé nyek X

D08AE phe nol és szár ma zé kai X

D08AG jód tar tal mú ké szít mé nyek X X

D08AX egyéb an ti sep ti cu mok és fer tõt le ní tõk X

D10A ACNE-ELLENES KÉSZÍTMÉNYEK LOKÁLIS
HASZNÁLATRA

D10AD re ti no i dok az acne lo ká lis ke ze lé sé re X

D10AF an ti in fec ti vu mok az acne ke ze lé sé re X

D10B ACNE-ELLENES SZISZTÉMÁS
KÉSZÍTMÉNYEK

D10BA re ti no i dok és acne ke ze lé sé re X X

D11A EGYÉB BÕRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

D11AA iz za dás gát ló X

D11AC gyógy ha tá sú sam po nok X

D11AX egyéb bõr gyó gyá sza ti ké szít mé nyek X

G01A ANTIINFECTIVUMOK ÉS ANTISEPTICUMOK
KIVÉVE A CORTICOSTEROID-
KOMBINÁCIÓKAT

G01AA an ti bi o ti ku mok X

G01AF imi da zol-szár ma zé kok X

G01AX egyéb an ti in fec ti vu mok és an ti sep ti cu mok X X

G02A OXYTOCINOIDOK

G02AB er got al ka lo i dok X

G02AD pros tag lan di nok X

G02C EGYÉB NÕGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

G02CB pro lac tin-in hi bi to rok X X X

G02CC va gi ná lis gyul la dás csök ken tõ ké szít mé nyek X X

G02CX egyéb nõ gyó gyá sza ti sze rek X

G03B ANDROGÉNEK

G03BA 3-oxo and ros ten (4) szár ma zé kai X X

G03BB 5-and ros ta non (3) szár ma zé kai X X

G03C OESTROGÉNEK

G03CA ter mé sze tes és fél szin te ti kus oest ro gé nek
ön ma guk ban X X

G03CB szin te ti kus oest ro gé nek ön ma guk ban X

G03D PROGESTOGÉNEK

G03DA preg nen (4) szár ma zé kok X X X

G03DB preg na di en szár ma zé kok X

G03DC oest ron szár ma zé kok X

G03F PROGESTOGÉNEK ÉS OESTROGÉNEK
KOMBINÁCIÓI

G03FA pro ges to gé nek és oest ro gé nek, fix kom bi ná ci ói X
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G03FB pro ges to gé nek és oest ro gé nek, se qu en ti a lis
ké szít mé nyek X

G03G GONADOTROPINOK ÉS EGYÉB
OVULATIO-STIMULÁLÓK

G03GA go na dot ro pi nok X X X

G03GB szin te ti kus ovu lá ció-sti mu lá lók X

G03H ANTIANDROGÉNEK

G03HA an ti and ro gén ké szít mé nyek ön ma guk ban X X

G03HB an ti and ro gé nek és oest ro gé nek X

G03X EGYÉB NEMI HORMONOK ÉS A GENITÁLIS
RENDSZER MODULÁTORAI

G03XA an ti go na dot ro pi nok X X

G03XC sze lek tív oest ro gen re cep tor mo du lá to rok X X

G04B EGYÉB UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK,
BELEÉRTVE: GÖRCSOLDÓK

G04BC húgy úti kõ ol dók X X

G04BD uro ló gi ai görcs ol dók X X

G04BE erec ti lis dys func tio ke ze lé sé nek ké szít mé nyei X X

G04BX egyéb uro ló gi ai sze rek X

G04C BENIGNUS PROSTATA HYPERETROPHIA
KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI

G04CA al fa-ad re no re cep tor an ta go nis ták X

G04CB tesz tosz te ron-5-al fa re duk táz in hi bi to rok X

H01A HYPOPHYSIS ELÜLSÕ LEBENY HORMONOK
ÉS ANALÓGJAIK

H01AC so ma tot ro pin és ana lóg jai X X

H01AX az elül sõ hy pop hy sis egyéb hor mon jai és ana lóg ja ik X

H01B HYPOPHYSIS HÁTSÓ LEBENY HORMONOK

H01BA va sop res sin és ana lóg jai X X X X

H01BB oxy to cin és szár ma zé kai X

H01C HYPOTHALAMUS-HORMONOK

H01CA go na dot ro pin re le a sing hor mo nok X

H01CB nö ve ke dé si hor mon re le a se in hi bi tor hor mon X X

H02A SZISZTÉMÁS CORTICOSTEROIDOK
ÖNMAGUKBAN

H02AA mi ne ra lo cor ti co i dok X X X

H02AB glu co cor ti co i dok X X X X X X

H03A PAJZSMIRIGY-KÉSZÍTMÉNYEK

H03AA pa izs mi rigy-hor mo nok X

H03B ANTITHYREOID KÉSZÍTMÉNYEK

H03BA thi o u ra ci lok X X

H03BB kén tar tal mú imi da zol-szár ma zé kok X

H04A GLYCOGENOLYTICUS HORMONOK

H04AA glyco ge noly ti cus hor mo nok X X

H05A PARATHYREOID HORMONOK
ÉS HOMOLÓGJAIK

H05AA Pa rat hy re o id hor mo nok és ho mo lóg jai X X
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H05B ANTI-PARATHYREOID HORMONOK

H05BA cal ci to nin-ké szít mé nyek X X X

H05BX egyéb ké szít mé nyek X X

J01A TETRACYCLINEK

J01AA tet ra cyc li nek X X

J01BA amp he ni co lok X

J01C BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK,
PENICILLINEK

J01CA szé les spekt ru mú pe ni cil li nek X X

J01CE bé ta-lak ta máz ér zé keny pe ni cil li nek X X

J01CF bé ta-lak ta máz re zisz tens pe ni cil li nek X

J01CR pe ni cil li nek kom bi ná ci ói, be le ért ve a bé ta-lak ta máz
gát ló kat X X

J01D EGYÉB BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK

J01DA cep ha los po ri nok X

J01DB elsõ ge ne rá ci ós cep ha los po ri nok X

J01DC má so dik ge ne rá ci ós cep ha los po ri nok X X

J01DD har ma dik ge ne rá ci ós cep ha los po ri nok X X

J01DH car ba pe ne mek X

J01E SZULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM

J01EE szul fon ami dok és tri meth ro pim kom bi ná ci ói X

J01F MAKROLIDOK ÉS LINKOSAMIDOK

J01FA mak ro li dok X X X

J01FF lin kos ami dok X X

J01G AMINOGLYCOSIDOK

J01GA strep to my ci nek X

J01GB egyéb ami nogly co si dok X X

J01M QUINOLONOK

J01MA flu o ro qu i no lo nok X X X

J01MB egyéb qu i no lok X

J01X EGYÉB ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK

J01XA glyco pep tid an ti bi o ti ku mok X

J01XB poly my xi nek X

J01XC an ti bak te ri á lis ste ro i dok X

J01XD imi da zol szár ma zé kok X

J01XX egyéb an ti bak te ri á lis sze rek X X

J02A SZISZTÉMÁS GOMBAELLENES SZEREK

J02AA an ti bi o ti ku mok X

J02AB imi da zol-szár ma zé kok X

J02AC tri a zol szár ma zé kok X X X X

J02AX egyéb szisz té más an ti my co ti e u mok X

J04A ANTITUBERKULOTIKUMOK

J04AB an ti bi o ti ku mok X

J04AC hyd ra zi dok X

J04AK egyéb an ti tu ber ku lo ti ku mok X

J04AM an ti tu ber ku lo ti ku mok kom bi ná ci ói X
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J05A KÖZVETLENÜL A VÍRUSRA HATÓ SZEREK

J05AB nuc le o si dok és nuc le o ti dok, a re verz transzk rip táz
gát lók ki vé te lé vel X X X X X

J05AD fosz fon sav szár ma zé kok X

J05AE pro te a se in hi bi to rok X X

J05AF nuc le o sid re ver se trans cip ta se gát lók X X X

J05AG non-nuc le o sid re ver se trans cip ta se gát lók X X

J05AH ne u ra mi ni da se in hi bi to rok X

J05AX egyéb ví rus el le nes ké szít mé nyek X X X

J06B IMMUNGLOBULINOK

J06BA im mun szé ru mok X

J06BB spe ci fi kus im mun glo bu li nok X X

J06BC im mun glo bu li nok X

J07A BAKTERIÁLIS VAKCINA

J07AG ha e mop hil lus inf lu en za B vak ci nák X

J07AH me nin go coc cus vak ci nák X X X

J07AL pne u mo coc cus vak ci nák X X X

J07AM te ta nusz vak ci nák X X

J07AX egyéb bak te ri á lis vak ci nák X

J07B VIRÁLIS VAKCINÁK

J07BA en cep ha li tis vak ci nák X

J07BB inf lu en za vak ci nák X

J07BC he pa ti tis vak ci nák X X

J07BF po li o my e li tis vak ci nák X

J07BK va ri cel la vak ci nák X

J07 BAKTERIÁLIS ÉS VIRÁLIS VAKCINÁK
KOMBINÁCIÓI

J07CA bak te ri á lis és vi rá lis vak ci nák kom bi ná ci ói X

L01A ALKYLEZO SZEREK

L01AA mus tár nit ro gén-ana ló gok X X X

L01AD nit ro so u re ák X

L01AX egyéb al ki le zõ sze rek X X

L01B ANTIMETABOLITOK

L01BA fol sav ana ló gok X X X X

L01BB pu rin ana ló gok X X

L01BC py ri mi din ana ló gok X X

L01C NÖVÉNYI ALKALOIDOK ÉS EGYÉB
TERMÉSZETES KÉSZÍTMÉNYEK

L01CA vin ca al ka lo i dok és ana lóg ja ik X

L01CB po dop hyl lo toxin-származékok X X

L01CD ta xá nok X

L01D CYTOTOXICUS ANTIBIOTIKUMOK
ÉS ROKON VEGYÜLETEK

L01DB anth ra cy li nek és ro kon ve gyü le tek X X

L01DC egyéb cy to to xi cus an ti bi o ti ku mok X X
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L01X EGYÉB DAGANATELLENES SZEREK

L01XA pla ti na-ve gyü le tek X

L01XB met hyl hyd ra zi nok X

L01XC mo noc lo na lis an ti tes tek X X

L01XD pho to di na mi as te rá pi á ban hasz nált sze rek X

L01XE pro te in ki na se in hi bi to rok X X X

L01XX egyéb cy tos ta ti cu mok X X

L02A HORMONOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK

L02AB pro ges to ge nek X X

L02AE go na dot ro pin re le a sing hor mon ana ló gok X X

L02B HORMONANTAGONISTÁK ÉS ROKON
SZEREK

L02BA an ti o est ro ge nek X X

L02BB an ti and ro ge nek X X

L02BG en zim-in hi bi to rok X X

L03A CYTOKINEK ÉS IMMUNMODULÁTOROK

L03AA co lo nia sti mu lá ló fak to rok X X

L03AB in ter fe ro nok X X X

L03AC in ter le u ki nok X X

L03AX egyéb cy to ki nek és im mun mo du lá to rok X X X

L04A IMMUNSUPPRESSIV SZEREK

L04AA sze lek tív im mun supp res siv sze rek X X X

L04AX egyéb im mun supp res siv sze rek X X X

M01A NEM STEROID GYULLADÁSGÁTLÓK
ÉS RHEUMAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK

M01AA butyl py ra zo li di nek X

M01AB ecet sav- és ro kon ve gyü le tek X X X X

M01AC oxi ca mok X X X X

M01AE pro pi on sav-szár ma zé kok X X X

M01AG fe na ma tok X X

M01AH co xi bok X X

M01AX egyéb nem ste ro id gyul la dás gát lók és rhe u ma el le nes 
ké szít mé nyek X X X

M01C SPECIFIKUS RHEUMAELLENES SZEREK

M01CB arany ké szít mé nyek X

M01CC pe ni cil la min és ha son ló ve gyü le tek X

M02A ÍZÜLETI ÉS IZOMFÁJDALMAK
KEZELÉSÉNEK LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEI

M02AA nem ste ro id gyul la dás gát lók, lo ká lis ké szít mé nyek X

M02AC sa li cyl-sav-szár ma zé kot tar tal ma zó ké szít mé nyek X

M02AX egyéb lo ká lis ké szít mé nyek az ízü le ti
és izom fáj dal mak ra X X

M03A PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ
IZOM-RELAXÁNSOK

M03AC egyéb qu a te ra a er am mó ni um-ve gyü le tek X
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M03AX EGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ
IZOMRELAXÁNSOK X X

M03B KÖZPONTI TÁMADÁSPONTÚ
IZOMRELAXÁNSOK

M03BA car ba min-sav ész te rek X

M03BB oxa zol-, thi a zin- és tri a zin-szár ma zé kok X

M03BX egyéb köz pon ti tá ma dás pon tú sze rek X X

M03C IZOMRELAXÁNSOK, KÖZVETLEN HATÁSÚ
SZEREK

M03CA dan tor len és szár ma zé kai X

M04A KÖSZVÉNYELLENES KÉSZÍTMÉNYEK

M04AA húgy sav kép zõ dést gát ló ké szít mé nyek X

M05B MINERALISATIÓRA HATÓ SZEREK

M05BA bisp hosp ho na tok X X X

M05BB bisp hosp ho nát kom bi ná ció X X

M05BX mi ne ra li zá ci ó ra ható egyéb gyógy sze rek X X

M09A A VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER BETEGSÉGEINEK 
EGYÉB GYÓGYSZEREI

M09AX a váz- és izom rend szer be teg sé ge i nek egyéb
gyógy sze rei X X

N01A ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTÕK

N01AB ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek X

N01AF bar bi tu rá tok ön ma guk ban X

N01AH opi o id ér zés te le ní tõk X

N01AX egyéb ál ta lá nos ér zés te le ní tõk X

N01B HELYI ÉRZÉSTELENÍTÕK

N01BA ami no-ben zoe sav ész te rek X

N01BB ami dok X

N01BX egyéb he lyi ér zés te le ní tõk X

N02A OPIOIDOK

N02AA ter mé sze tes opi um-al ka lo i dok X X X X

N02AB phenyl pi pe ri din-szár ma zé kok X X X

N02AC dip henylp ro py la min-szár ma zé kok X

N02AE ori pa vin szár ma zé kok X X

N02AG opi o i dok és görcs ol dók kom bi ná ci ói X X

N02AX egyéb opi o i dok X X X

N02B EGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK
ÉS LÁZCSÖKKENTÕK

N02BA sa li cyl sav és szár ma zé kai X X

N02BB py ra zo lo nok X X X

N02BE ani li dek X

N02C MIGRÉNELLENES SZEREK

N02CA er got al ka lo i dok X

N02CC sze lek tív 5HT1-re cep tor ago nis ták X

N02CX egyéb mig rén el le nes ké szít mé nyek X

N03A ANTIEPILEPTICUMOK

N03AA bar bi tu rá tok és szár ma zé ka ik X X X
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N03AB hy dan to in-szár ma zé kok X X X

N03AD suc ci ni mid-szár ma zé kok X X

N03AE ben zo di a ze pin-szár ma zé kok X X X

N03AF car bo xa mid-szár ma zé kok X X X X

N03AG zsír sav-szár ma zé kok X X X X

N03AX egyéb an tic pi lep ti cu mok X X X

N04A ANTICHOLINERG SZEREK

N04AA ter ti a er ami nok X X

N04B DOPAMINERG SZEREK

N04BA dopa és do pa-szár ma zé kok X X X

N04BB ada man tan-szár ma zé kok X X X

N04BC do pa min ago nis ták X X

N04BD MAO-B bé ní tók X X X

N04BX egyéb do pa min erg sze rek X X

N05A AHTIPSYCHOTICUMOK

N05AA ali fás ol dal lán cot tar tal ma zó phe not hi a zi nok X

N05AB pi pe ra zin szer ke ze tû phe not hi a zi nok X X

N05AC pi pe ri din szer ke ze tû phe not hi a zi nok X

N05AD buty rop he non-szár ma zé kok X X X

N05AE in dol-szár ma zé kok X X

N05AF thioxanthen-származékok X X X

N05AH di aze pi nek és oxazepinek X X

N05AL ben za mi dok X X X X

N05AN lí ti um X X X

N05AX egyéb an tip sy cho ti cu mok X X

N05B ANXIOLYTICUMOK

N05BA ben zo di a ze pin-szár ma zé kok X X X

N05BB dip henyl met han-szár ma zé kok X

N05BC car ba mi dok X

N05BE azas pi ro de ca ne di on-szár ma zé kok X

N05BX egyéb an xi oly ti cu mok X

N05C ALTATÓK ÉS NYUGTATÓK

N05CA bar bi tu rá tok ön ma guk ban X

N05CB bar bi tu rá tok, kom bi ná ció X

N05CD ben zo di a ze pin-szár ma zé kok X

N05CM egyéb al ta tók és nyug ta tók X

N06A ANTIDEPRESSZÁNSOK

N06AA nem sze lek tív mo no a min-re up ta ke gát lók X X

N06AB sze lek tív sze ro to nin-re up ta ke gát lók X X X

N06AG MAO-A bé ní tok X X

N06AX egyéb an ti dep resszán sok X X X

N06B PSYCHOSTIMULÁNSOK
ÉS NOOTROPICUMOK

N06BC xant hi ne-szár ma zé kok X

N06BX egyéb psy chos ti mu lán sok és no ot ro pi cu mok X X X
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N06D DEMENTIA ELLENES SZEREK

N06DA an ti cho li nes te ra sok X X

N06DX egyéb an ti-de men cia gyógy sze rek X X

N07A PARASYMPATHOMIMETICUMOK

N07AA cho li nes te ra se-bé ní tók X X

N07AX egyéb pa ra sym pat ho mi me ti cu mok X X

N07B SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKBEN HASZNÁLT
SZEREK

N07BA do hány zás el le nes sze rek X X

N07BB gyógy sze rek a kró ni kus al ko ho liz mus ke ze lé sé re X

N07BC opi o id-füg gõ ség ben hasz nált gyógy sze rek X X

N07C SZÉDÜLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

N07CA szé dü lés el le ni ké szít mé nyek X X

N07X EGYÉB IDEGRENDSZERRE HATÓ SZEREK

N07XX egyéb ideg rend szer re ható gyógy sze rek X X

P01A AMOEBIASIS ÉS EGYÉB PROTOZOON
OKOZTA BETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI

P01AB nit ro imi da zol-szár ma zé kok X

P01B MALÁRIAELLENES SZEREK

P01BA ami no qu i no lo nok X X

P01BD di a mi no py ri mi di nek X

P02C NEMATODÁK ELLENI SZEREK

P02CA ben zi mi da zol szár ma zé kok X

P03A EKTOPARAZITA-ELLENES SZEREK,
BELEÉRTVE: RÜHELLENES SZEREK

P03AX egyéb ek to pa ra zi ta-el le nes sze rek, be le ért ve:
rüh el le nes sze rek X

R01A LOKÁLIS ORR-OEDEMA-CSÖKKENTÕK
ÉS EGYÉB NASALIS KÉSZÍTMÉNYEK

R01AA sym pat ho mi me ti cu mok ön ma guk ban X

R01AC an ti al ler gi ku mok, ki vé ve cor ti cos te ro i do kat X X

R01AD cor ti cos te ro i dok X X

R01AX egyéb na sa lis ké szít mé nyek X X

R02A GÉGÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK

R02AA an ti sep ti cu mok X

R03A ADRENERGEK, INHALÁLÓ SZEREK

R03AC sze lek tív bé ta2 ad re no re cep tor ago nis ták X X X

R03AK ad re ner gek és más asth ma el le ni sze rek X X X

R03B EGYÉB ASTHMA-ELLENES SZEREK,
INHALÁLÓ SZEREK

R03BA glu co cor ti co i dok X X

R03BB an ti cho li nerg sze rek X X

R03BC an ti al ler gi ku mok, ki vé ve a cor ti cos te ro i do kat X X

R03C SZISZTÉMÁS ADRENERG SZEREK

R03CA alfa és béta ad re no re cep tor ago nis ták X

R03CC sze lek tív bé ta2 ad re no re cep tor ago nis ták X X
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R03D EGYÉB SZISZTÉMÁS ANTIASTHMATICUMOK

R03DA xant hi nok X X

R03DC le u cot ri en re cep tor an ta go nis ták X X

R03DX Egyéb szisz té más gyógy sze rek obst ruk tív lég úti
be teg sé gek re X X

R05C KÖPTETÕK, KIVÉVE A
KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ KOMBINÁCIÓKAT

R05CA Köp te tõk X

R05CA köp te tõk X

R05CB nyák ol dók X X

R05D KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, KIVÉVE A
KÖPTETÕ KOMBINÁCIÓKAT

R05DA ópi um al ka lo i dok és szár ma zé ka ik X

R05DB egyéb kö hö gés csil la pí tók X

R05F KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK ÉS KÖPTETÕK
KOMBINÁCIÓI

R05F kö hö gés csil la pí tók és köp te tõk kom bi ná ci ói (FONO) X

R05FA ópi um-szár ma zé kok és köp te tõk X

R06A SZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK

R06AA ami no al kyl éte rek X

R06AB subs ti tu ált al ky la mi nok X

R06AC subs ti tu ált et hy len di a mi nok X

R06AD he not hi a zin-szár ma zé kok X

R06AE pi pe ra zin-szár ma zé kok X X X

R06AX egyéb szisz té más an ti hisz ta mi nok X X X

R07A EGYÉB, LÉGZÕRENDSZERRE HATÓ
KÉSZÍTMÉNYEK

R07AA tüdõ sur fac tan tok X X

S01A FERTÕZÉSELLENES SZEREK

S01AA an ti bi o ti ku mok X

S01AB szul fon ami dok X

S01AD ví rus el le nes sze rek X X

S01AX egyéb an ti in fect sze rek X

S01B GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK

S01BA cor ti cos te ro i dok ön ma guk ban X X

S01BC nem ste ro id gyul la dás gát ló sze rek X

S01C GYULLADÁSGÁTLÓ ÉS FERTÕZÉSELLENES
SZEREK KOMBINÁCIÓI

S01CA cor ti cos te ro i dok és fer tõ zés el le nes sze rek
kom bi ná ci ói X

S01E GLAUCOMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
ÉS PUPILLASZÛKÍTÕK

S01EA sym pet ho mi me ti cu mok X X

S01EB pa ra sym pat ho mi me ti cu mok X

S01EC car bo an hyd ra se in hi bi to rok X X X

S01ED bé ta-re cep tor blok ko lók X X X X

S01EE prosz tag lan din ana ló gok X X
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S01EX a gla u co ma ke ze lé sé nek egyéb gyógy sze rei X

S01F PUPILLATÁGÍTÓK ÉS CYCLOPLEG SZEREK

S01FA an ti cho li nerg sze rek X

S01G LOKÁLIS OEDEMA-CSÖKKENTÕK
ÉS ANTIALLERGIKUMOK

S01GA lo ká lis oe de ma-csök ken tõ ként hasz nált
sym pat ho mi me ti cu mok X

S01GX egyéb an ti al ler gi ku mok X

S01H HELYI ÉRZÉSTELENÍTÕK

S01HA he lyi ér zés te le ní tõk X

S01J DIAGNOSZTIKUMOK

S01JA szí ne zõ anya gok X

S01K SEBÉSZETI SEGÉDANYAGOK

S01KX egyéb se bé sze ti se géd anya gok X

S01X EGYÉB SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK

S01XA egyéb sze mé sze ti ké szít mé nyek X X X

S02C CORTICOSTEROIDOK ÉS FERTÕZÉSELLENES 
SZEREK KOMBINÁCIÓI

S02CA cor ti cos te ro i dok és fer tõ zés el le nes sze rek
kom bi ná ci ói X

S02D EGYÉB FÜLÉSZETI GYÓGYSZEREK 

S02DA fáj da lom csil la pí tók és ér zés te le ní tõk X

S03A FERTÕZÉSELLENES SZEREK

S03AA fer tõ zés el le nes sze rek X

V01A ALLERGÉNEK

V01AA al ler gén ext rak tu mok, ki vo na tok X X

V03A MINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY

V03AB an ti do tu mok X

V03AC vas sal ke lá tot kép zõ sze rek X

V03AE hy per ka la e mia gyógy sze rei X X X

V03AF de toxikáló sze rek cy tos ta ti kus ke ze lés kor X X X

V03AK szö ve ti ra gasz tó anya gok X X

V03AN gyó gyá szat ban al kal ma zott gá zok X

V04AX egyéb di ag nosz ti ku mok X

V04C EGYÉB DIAGNOSZTIKAI SZEREK

V04CG gyo mor szek ré ció vizs gá la tá hoz hasz nált sze rek X

V04CJ Thy re o i dea funk ci ós tesz tek X X

V06D EGYÉB TÁPSZEREK

V06D táp sze rek X X

V06DD Ami no sa vak, be le ért ve a po li pep tid kom bi ná ci ó kat X X X

V07A ÖSSZES EGYÉB NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY

V07AB ol dó sze rek hí gí tó ol da tok be le ért ve az öb lí tõ
ol da to kat X X X

V07AY tech ni kai fer tõt le ní tõk X X
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V08A RÖNT GEN KONT RASZT ANYA GOK,
JÓDOZOTTAK

V08AA ví zol dé kony, nef rot rop, ma gas oz mo la li tá sú
rönt gen kont raszt anya gok X

V08AB ví zol dé kony, nef rot rop, ala csony oz mo la li tá sú
rönt gen kont raszt anya gok X

V08AC ví zol dé kony, he pa tot rop rönt gen kont raszt anya gok X

V08AD nem ví zol dé kony rönt gen kont raszt anya gok X

V08B RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, NEM
JÓDOZOTTAK

V08BA bá ri um-szul fát-tar tal mú rönt gen kont raszt anya gok X

V08C MÁGNESES KONTRASZTANYAGOK

V08CA pa ra mág ne ses rönt gen kont raszt anya gok X

V08CB szu per pa ra mág ne ses kont raszt anya gok X

V08D ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOK

V08DA ult ra hang-kont raszt anya gok X

V10X TERÁPIÁS CÉLÚ RADIÓAKTÍV
KÉSZÍTMÉNYEK

V10X EGYÉB THERÁPIÁS RADIOAKTÍV
KÉSZÍTMÉNYEK

V10XX to váb bi the rá pi ás ra dio ak tív ké szít mé nyek X X

2. szá mú mel lék let
a 38/2007. (VII. 25.) EüM ren de let hez

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek
a) 1. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„1. In zu lin ke ze lés ben ré sze sü lõ cu kor be teg (BNO:

E10, E11, E12, O24) ré szé re a di a be to ló gi ai szak ren de lés
szak or vo sa, bel gyó gyász, cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász
szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá -
mí tott egy évig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi 
gyógy sze re ket*:”

b) 2. a)–2. b) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„2. a) Do ku men tál tan vak, illetve csök kent lá tó (kü -

lön-kü lön mind két sze mén 0,3 vagy az alat ti a kor ri gált ví -
sus) cu kor be teg (BNO: E10, E11, E12, O24), illetve fel sõ
vég tag já ra moz gás kor lá to zott cu kor be teg ré szé re (BNO:
E10, E11, E12, O24) az el bo csá tó fek võ be teg-gyógy in té -
zet bel gyó gyász, cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak or -
vo sa az in té ze ti el bo csá tás kor, a di a be to ló gi ai szak ren de -
lés szak or vo sa vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl
szá mí tott egy évig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az
aláb bi gyógy sze re ket*:

2. b) A 18 éven alu li cu kor be teg gyer mek, valamint az
olyan in ten zív in zu lin ke ze lés ben ré sze sü lõ cu kor be teg
(BNO: E10, E11, E12, O24) ré szé re, aki na pon ta há rom
vagy több al ka lom mal szo rul in zu lin ke ze lés re az el bo csá -

tó fek võ be teg-gyógy in té zet bel gyó gyász, cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyász szak or vo sa az in té ze ti el bo csá tás kor, a
di a be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa vagy ja vas la tuk
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a há zi or -
vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

c) 3. a)–3. c) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„3. a) Cu kor be teg (BNO: E10, E11, E12, O24) ré szé re,
aki na pon ta há rom vagy több al ka lom mal szo rul in zu lin -
ke ze lés re, és aki nél a postp ran di á lis túl zott vér cu kor -
szint-emel ke dés do ku men tál tan más mó don nem sza bá -
lyoz ha tó az el bo csá tó fek võ be teg-gyógy in té zet bel gyó -
gyász, cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak or vo sa az in té -
ze ti el bo csá tás kor, a di a be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo -
sa vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott
hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi
gyógy sze re ket*:

3. b) Hu mán elõ ke vert in zu lin ke ze lés alatt álló cu kor -
be teg (BNO: E10, E11, E12) ré szé re, aki nél a posztpran -
diális vér cu kor szint meg ha lad ja a 10,0 mmol/l ér té ket,
vagy do ku men tál tan is mét lõ dõ hy pog li ké mi ás ál la po tai
je lent kez nek vagy a ko ráb ban al kal ma zott in zu lin ke ze lés
je len tõs test súly nö ve ke dést ered mé nye zett; to váb bá rossz
anyag cser éjû (HbA1c>9%) kom bi nált orá lis an ti di a be ti -
kus ke ze lés alatt álló cu kor be teg ré szé re, aki nél a poszt -
prandiális vér cu kor szint meg ha lad ja a 10,0 mmol/l ér té ket
az el bo csá tó fek võ be teg-gyógy in té zet bel gyó gyász, cse -



cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak or vo sa az in té ze ti el bo -
csá tás kor, a di a be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa vagy
ja vas la ta alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na -
pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy -
szereket*:

3. c) Azon in ten zív in zu lin ke ze lés ben ré sze sü lõ, bá -
zis-bó lus in zu lin ként NPH in zu lint hasz ná ló cu kor be teg
(BNO: E10, E11, E12) ré szé re, aki na pon ta több ször al kal -
maz NPH in zu lint, és aki nél gya ko ri, fõ leg éj sza kai órák -
ban je lent ke zõ, tü ne te ket oko zó hy pog li ke mia ala kul ki, az 
el bo csá tó fek võ be teg-gyógy in té zet bel gyó gyász, cse cse -
mõ- és gyer mek gyó gyász szak or vo sa az in té ze ti el bo csá -
tás kor, a di a be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa vagy ja -
vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na -
pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógysze -
reket*:”

d) 8. r) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„8. r) III–IV. stá di u mú fol li cu lá ris lympho más (BNO:

C82) be teg in duk ci ós vagy fenn tar tó ke ze lé sé re és CD20
po zi tív, dif fúz, nagy B-sej tes non-Hodg kin lympho más
(BNO: C83.3) be teg ke ze lé sé re a ki je lölt in téz mény
 haematológus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket*:”

e) 8. s) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„8. s) Ri tu xi mab bal ke zelt vissza esõ vagy te rá pia re zisz -

tens CD20+fol li cu la ris B-sej tes non-Hodg kin lympho más
(BNO: C83.3) be te gek ré szé re a ki je lölt in téz mény ha e ma -
to ló gus szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket*:”

f) 15. a) pont já ban a „Ror ti kosz te ro id” szö veg rész he -
lyé be a „Kor ti ko szte ro id” szö veg rész lép.

g) 26. b) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„26. b) Ju ve ni lis idi o pát hi ás arth ri tis (BNO: M08.0) po -

li ar ti ku lá ris tí pu sa i nak azon ese te i ben, ame lyek leg alább
há rom hó na pig tar tó alap gyógy ke ze lés el le né re ak tí vak,
vagy az alap gyógy ke ze lés to xi ci tás  miatt nem volt ki vi te -
lez he tõ a ki je lölt in téz mény re u ma to ló gus szak or vo sa há -
rom ha von ta, meg fe le lõ kli ni kai vá lasz kész ség ese tén leg -
alább egy évig az aláb bi gyógy sze re ket*:”

h) 26. pont ja az aláb bi c) pont tal egé szül ki:
„26. c) Rhe u ma to id arth ri tis ben (BNO: M05.9, M06.0,

M06.1, M06.9, M08.0) szen ve dõk ré szé re, akik be teg sé -
gé nek ak ti vi tá sa nem csök kent a be teg ség prog resszi ó ját
be fo lyá so ló rhe u ma-el le nes (DMARD) szer rel tör té nõ ke -
ze lést kö ve tõ TNF-gát ló al kal ma zá sa el le né re sem a meg -
ha tá ro zott mér ték ben hat hó nap alatt – (leg alább 1.2 DAS
28, illetve ak ti vi tá suk ma ga sabb, mint 5.1 DAS 28) – a ki -
je lölt in téz mény re u ma to ló gus szak or vo sa az aláb bi
gyógy sze re ket:*”

i) az aláb bi 31–32. pont tal egé szül ki:
„31. A fel nõtt ko ri idi o pá ti ás pul mo na lis ar te ri ás hi per -

tó nia (IPAH) (BNO: I27.0) per zisz tá ló NYHA/WHO
III-as funk ci o ná lis stá di u mú ese te i ben és scle ro der má ban
ki ala ku ló pul mo na lis ar te ri ás hi per tó ni á ban (BNO: J99.1)
elõ ze tesen szup por tív sze rek kel (an ti ko a gu láns sal, di u re -
ti kum mal, di go xin nal) ke zelt, va zo re ak ti vi tást va zo di la tá -

tor teszt tel nem mu ta tó, vagy va zo re ak tív, de kál ci um csa -
tor na-blok ko ló ke ze lés re nem re a gá ló ese te i ben a ki je lölt
in téz mény tü dõ gyó gyász vagy kar di o ló gus szak or vo sa az
aláb bi gyógy sze re ket:*

32. Es sen ti a lis throm bo cy ta e mia ke ze lé sé re, ha más
ke ze lés sel nem ér he tõ el a meg fe le lõ throm bo cy ta -
szám-csök ke nés, vagy gyógy szer okoz ta sú lyos mel lék ha -
tás (láb szár fe kély, bõr fe kély), vagy túl ér zé keny ség je lent -
ke zik, a ha e ma to lo gus szak or vos az aláb bi gyógysze -
reket*:”

3. szá mú mel lék let
a 38/2007. (VII. 25.) EüM ren de let hez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek az „A) Eü 90 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria” rész e

a) 1. e) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„1. e) Na gyon ma gas kar di o vasz ku lá ris ri zi kó jú be te gek 
szá má ra, akik kar di o vasz ku lá ris be teg ség ben (ACS,
STEMI, nonS TE MI) szen ved nek, vagy bi zo nyí tot tan ce -
reb ro vasz ku lá ris ese mé nyen (TIA, stro ke) vagy pe ri fé ri ás
ér be teg ség  miatt mû té ten es tek át és hy per li pi da e mi á juk
van (BNO: E78.0, E78.2, E78.4, E78.5) és tel jes dó zi sú
szta tin mo no te rá pi á val a cél ér ték (LDL cél ér té kük
1,8 mmol/dl, össz Chol. cél ér té kük 3,5 mmol/dl) nem volt
el ér he tõ, vagy amennyi ben bi zo nyít ha tó an szta tin in to le -
ran cia (CK emel ke dés, egy ér tel mû en szta tin te rá pi á ra
vissza ve zet he tõ szig ni fi káns máj funk ció el té rés) áll fenn,
já ró be teg-szak ren de lés vagy fek võ be teg-gyógy in té zet
kar di o ló gus, bel gyó gyász szak or vo sa vagy ja vas la tuk
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi -
or vos az aláb bi gyógy sze re ket:*”

b) 1. pont ja az aláb bi 1. f) pont tal egé szül ki:

„1. f) Azon hy per li pi da e mi ás (BNO: E78.0, E78.2,
E78.4, E78.5) be te gek ré szé re, akik nél egyéb sta tin te rá pia
mel lett do ku men tál tan mel lék ha tás lé pett fel – sú lyos fokú
my o pat hia, he pa to to xi ci tás, gyógy szer in ter ak ció – a já ró -
be teg-szak ren de lés és fek võ be teg-gyógy in té zet bel gyó -
gyász és kar di o ló gus szak or vo sa vagy ja vas la tuk alap ján
– a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az
aláb bi ké szít mé nye ket*:”

c) 3. a) 1–3. d) pont jai he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„3. a) 1. Kont rol lált asth ma bron chi a le ban (BNO: J45),
(ha az aláb bi ak mind egyi ke meg va ló sul: nap pa li tü ne tek
<2/hét, nincs fi zi kai ak ti vi tá si kor lá to zott ság, éj sza kai tü -
ne tek nin cse nek, ro ham ol dó szük ség let <2/hét,
FEV>80%), ha a kont roll ICS te rá pia leg ki sebb napi dó zi -
sa mel lett egy éve fenn áll, a tü dõ gyó gyász, cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyász, gyer mek-tü dõ gyó gyász, gyer mek-al -
ler go ló gus, bel gyó gyász-al ler go ló gus szak or vos vagy ja -
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vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na -
pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi sze re ket*:

3. a) 2. Kont rol lált asth ma bron chi a le ban (BNO: J45),
(ha az aláb bi ak mind egyi ke meg va ló sul: nap pa li tü ne tek
<2/hét, nincs fi zi kai ak ti vi tá si kor lá to zott ság, éj sza kai tü -
ne tek nin cse nek, ro ham ol dó szük ség let <2/hét,
FEV1>80%), ha a kont roll ICS+LABA te rá pia mel lett leg -
alább há rom hó nap ja fenn áll, a tü dõ gyó gyász, gyer -
mek-tü dõ gyó gyász, gyer mek-al ler go ló gus, bel gyó -
gyász-al ler go ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a
ja vas lat kel té tõl szá mí tott há rom hó na pig – a há zi or vos,
házi gyer mek or vos a 3 a) 1. pont ban fel so rolt, valamint az
aláb bi sze re ket*:

3. a) 3. Asth ma bron chi a le (BNO: J45) rész le ge sen
kont rol lált (az aláb bi ak kö zül bár me lyik meg lé te: nap pa li
tü ne tek leg alább he ten te két szer, fi zi kai ak ti vi tás kor lá to -
zott sá ga, éj sza kai fel éb re dés, ro ham ol dó szük ség let több
mint két szer egy hé ten, FEV1<80% alatt) vagy nem kont -
rol lált for má já ban (a rész le ge sen kont rol lált asth ma jel -
lem zõ i bõl há rom vagy több meg lé te) a be teg ré szé re a tü -
dõ gyó gyász, gyer mek-tü dõ gyó gyász, gyer mek-al ler go ló -
gus, bel gyó gyász-al ler go ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott há rom hó na pig – a
há zi or vos, házi gyer mek or vos, a kont roll el éré se (nap pa li
tü net <2/hét, nincs fi zi kai ak ti vi tás kor lá to zott ság, nin cse -
nek éj sza kai tü ne tek, ro ham ol dó szük ség let <2/hét,
FEV<80%) után to váb bi há rom hó na pig a 3. a) 1. és a 3. a)
2. pont ban fel so rolt, valamint az aláb bi gyógy sze re ket*:

3. a) 4. Gyer mek ko ri asth ma bron chi a le ban (BNO:
J45) (14 éves ko rig, az élet kor ra vo nat ko zó ren de lé si elõ -
írások szi go rú figye lembe véte lével) gyer mek-tü dõ gyó -
gyász, gyer mek-al ler go ló gus vagy ja vas la tuk alap ján – a
ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a házi gyer mek or -
vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

3. b) 1. Kró ni kus obst ruk tív tü dõ be teg ség ben (COPD)
(BNO: J44) (a FEV/FVC ki sebb, mint 70%, FEV1 a kí vánt 
ér ték 80%-a fe let t) szen ve dõ be teg ré szé re a tü dõ gyó -
gyász, gyer mek gyó gyász szak or vos vagy ja vas la tuk alap -
ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or -
vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

3. b) 2. Kró ni kus obst ruk tív tü dõ be teg ség ben (COPD)
(BNO: J44) (a FEV/FVC ki sebb, mint 70%, FEV1 a kí vánt 
ér ték 50–80%-a kö zött) szen ve dõ be teg ré szé re a tü dõ gyó -
gyász, gyer mek gyó gyász szak or vos vagy ja vas la tuk alap -
ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or -
vos, házi gyer mek or vos a 3. b) 1. pont ban fel so rolt,
valamint az aláb bi gyógy sze re ket*:

3. b) 3. Kró ni kus obst ruk tív tü dõ be teg ség ben (COPD)
(BNO: J44) (a FEV/FVC 70%, FEV1 a kí vánt ér ték 50%-a 
alatt) szen ve dõ be teg ré szé re a tü dõ gyó gyász, gyer mek -
gyó gyász szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat
kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer -
mek or vos a 3. b) 1. és a 3. b) 2. pont ban fel so rolt ké szít mé -
nyek mel lett az aláb bi gyógy sze re ket*:”

d) 4. d) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„4. d) Vé nás throm bo em bo lia má sod la gos meg elõ zé sé -

re (BNO: Z29.8) – amennyi ben az orá lis K-vi ta min an ta -
go nis ták (ace no cu ma rol, war fa rin) el len ja vall tak – a
throm bo em bo li ás szö võd mé nyek hez ve ze tõ (BNO: I82.9)
ve le szü le tett vagy szer zett, do ku men tált throm bop hi lia
(BNO: D68.8, D68.9) hal mo zott koc ká zat tal járó ese te i -
ben ma xi mum hat hó na pig a bel gyó gyász, ha e ma to ló gus,
on ko ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján a há zi or vos
az aláb bi gyógy sze re ket:*”

e) 9. a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„9. a) Gast ro in tes ti na lis vér zés sel járó vagy gast ro in tes -

ti na lis vér zés szem pont já ból ma gas ri zi kó jú ero zív gast ri -
tis (BNO: K29.0) ero zív du o de ni tis (BNO: K29.8), ul cus
vent ri cu li (BNO: K25.0), ul cus du o de nii (BNO: K26.0)
vagy gast ro e sop ha ge a lis ref lux be teg ség do ku men tált szö -
võd mé nyes ese te i nek [ul cus oe sop ha gii (BNO: K22.1),
Bar rett oe sop ha gus (BNO: K22.7), stric tu ra oe sop ha gii
(BNO: K22.2)] ke ze lé sé re, amennyi ben az Eü 70 száz alé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria 3. pont ja alat ti ké szít mé nyek kel
tör tént ke ze lés iga zol tan ered mény te len, a gaszt ro en te ro -
ló gus szak or vos vagy ja vas la ta alap ján – a ja vas lat kel té tõl 
szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re -
ket a fel so rolt ké szít mé nyek al kal ma zá si elõ írásában sze -
rep lõ in di ká ci ók ban*:”

f) 11. a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„11. a) Co li tis ul ce ro sá ban (BNO: K51.9) vagy

Crohn-be teg ség ben (BNO: K50.9) a gaszt ro en te ro ló gus
vagy gyer mek gaszt ro en te ro ló gus szak or vos vagy rhe u -
ma to id arth ri tis ben (BNO: M05, M06.0, M06.1, M06.8,
M06.9, M08.0, M08.2, M08.3, M08.4) szen ve dõ be te gek
ré szé re a re u ma to ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján
– a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos,
házi gyer mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

g) 20. a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„20. a) Au to im mun be teg ség ben (BNO: az alap be teg -

ség kód ja) – be le ért ve a Crohn-be teg sé get (BNO: K50.9),
co li tis ul ce ro sát (BNO: K51.9), rhe u ma to id arth ri tist
(BNO: M05, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0,
M08.2, M08.3, M08.4) – szen ve dõ be teg ré szé re az adott
szak te rü let szak or vo sa vagy ja vas la ta alap ján – a ja vas lat
kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az aláb bi
gyógy sze re ket*:”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek az „A) Eü 90 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria rész e” az aláb bi 28–29. pon tok -
kal egé szül ki:

„28. Mic ros po ria ca pi tis ben és tri chop hy tia pro fun dá -
ban (BNO: B35.0) szen ve dõ be teg ré szé re a bõr gyó gyász
szak or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

29. Os te o po ro ti cus csi go lya tö ré sek sze kun der pre ven -
ci ó ja cél já ból, igen sú lyos os te o po ro sis sal élõ (T-sco -

re £ -4,0 SD) és os te o po ro ti cus csont tö ré sen már át esett
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nõk nek (BNO: M80.0–M80.9 és M82.0–M82.8), ha a
bisz fosz fo nát ke ze lés el len ja vallt vagy a bisz fosz fo nát ke -
ze lés sel szem ben do ku men tált in to le ran cia – sú lyos mel -
lék ha tás, úgy mint meg fe le lõ ke ze lés sel nem kont rol lál ha -
tó nye lõ csõ fe kély, illetve nye lõ csõ gyul la dás, nyom bél fe -
kély, illetve nyom bél gyul la dás, has me nés – lép fel, vagy
az Eü 70 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó ria 9. a) 5. pont já -
ban le írt ke ze lés leg alább egy éven át tör té nõ al kal ma zá sa
ered mény te len (a T-sco re ér té ke csök ken, illetve újabb
 osteoporoticus csont tö rés kö vet ke zik be), to váb bá sú lyos

os te o po ro sis sal élõ (T-sco re £ -3,0 SD) és os te o po ro ti cus
csont tö ré sen már át esett nõk nek (BNO: M80.0–M80.9 és
M82.0–M82.8), ha már leg alább két os te o po ro ti cus csont -
tö ré sen es tek át és az Eü 70 szá za lé kos tá mo ga tá si ka te gó -
ria 9. a) 2. pont já ban fel so rolt spe ci fi kus koc ká za ti té nye -
zõk leg alább egyi ke ál tal ve szé lyez te tet tek, a meg fe le lõ
gyógy sze res kál ci um és D-vi ta min be vi tel (amennyi ben
nem kont ra in di kált) to váb bi biz to sí tá sá val a re u ma to ló -
gus, en dok ri no ló gus szak or vos vagy a „me no pa u sa és os -
te o po ro sis szak ren de lés” szak or vo sa leg fel jebb 18 hó na -
pig az aláb bi gyógy sze re ket*:”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „B) Eü 70 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria” rész e

a) 2. a) 2. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„2. a) 2. Akut ko ro ná ria szind ró ma (in sta bil an gi na,
NSTEMI, STEMI) (BNO: I20.0–I21.0–I21.4,
I22.0–I22.8, I24.0, I24.9), per ku tán en do vas cu lá ris in ter -
ven ci ó ját köve tõen (BNO: Z95.5), amennyi ben a clo pi -
dog rel te rá pia nem pre fe rált vagy agyi és vég ta gi ar té ri ás
ke rin gé si za var ban szen ve dõ be te gek ce reb ro- és car di o -
vas cu la ris akut is che mi ás komp li ká ci ó i nak pre ven ci ó ja
cél já ból, illetve ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (BNO: I63,
I64, G45), pe ri fé ri ás ar té ri ás obst ruk ció (BNO: I74.0,
I77.1) se cun der pre ven ci ó já ra do ku men tált ASA al ler gia,
ASA re zisz ten cia, mû sze res vizs gá lat tal iga zolt
ASA-non-res pon sio, valamint ASA al kal ma zá sa mel lett
ki ala kult en dos cop pal, vagy We ber-vizs gá lat tal iga zolt
gast ro in tes ti na lis vér zés, ASA-in du kál ta asth ma ro ham
ese tén a ne u ro lo gus, bel gyó gyász, ér se bész szak or vos
vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat
hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

b) 2. a) 3. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„2. a) 3. Akut ko ro ná ria szind ró ma (in sta bil an gi na,
NSTEMI, STEMI) (BNO: I20.0–I22.9) per ku tán en do vas -
cu lá ris in ter ven ci ó ját köve tõen (BNO: Z95.5) egy évig
ASA-val kom bi nál va, ST-ele vá ció nél kü li akut co ro na ria
szind ró má ban (in sta bil an gi na vagy NSTEMI/non-Q my o -
car di a lis in farc tus) egy évig ASA-val kom bi nál va, illetve
STE MI-ben throm bo li ti kus ke ze lést köve tõen ASA-val
kom bi nál va ma xi mum négy hé tig a kar di o ló gus, bel gyó -
gyász vagy ra dio ló gos szak or vos, vagy ja vas la tuk alap ján
a há zi or vos; to váb bá is cha e mi ás ere de tû ce reb ro vas cu la ris 

be teg sé gek (BNO: I63, I64, G45), in sta bil an gi na,
non-QMI, NSTEMI, AMI (BNO: I20.0–I22.9, I25.2), pe -
ri fé ri ás ar té ri ás obst ruk ció (BNO: I74.0, I77.1) angiográ -
fiával, vagy egyéb kép al ko tó vizs gá lat tal iga zolt ese te i -
ben, sze kun der pre ven ció cél já ra, do ku men tált ASA-al ler -
gia, ASA-re zisz ten cia, mû sze re sen iga zolt ASA-non-res -
pon sió, valamint ASA adá sa mel lett ki ala kult en dos cop -
pal, vagy We ber-vizs gá lat tal iga zolt gast ro in tes ti na lis vér -
zés, ASA-in du kál ta asth ma ro ham ese tén a ne u ro ló gus,
kar di o ló gus, bel gyó gyász, ér se bész szak or vos, vagy ja vas -
la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig a
há zi or vos – az aláb bi gyógy sze re ket*:”

c) 3. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„3. Gast ro in tes ti na lis vér zés sel járó vagy gast ro in tes ti -

na lis vér zés szem pont já ból ma gas ri zi kó jú ero zív gast ri tis
(BNO: K29.0), ero zív du o de ni tis (BNO: K29.8), ul cus
vent ri cu li (BNO: K25.0, K25.1, K25.2), ul cus du o de nii
(BNO: K26.0, K26.1, K26.2) vagy gast ro e sop ha ge a lis ref -
lux be teg ség szö võd mény nél kü li (BNO: K21.9) és szö -
võd mé nyes [ero zív oe sop ha gi tis (BNO: K21.0), ul cus
 oesophagii (BNO: K22.1), Bar rett oe sop ha gus (BNO:
K22.7), stric tu ra oe sop ha gii (BNO: K22.2)] ese te i nek ke -
ze lé sé re, valamint NSA ID-gast ro pat hia ki ala ku lá sa szem -
pont já ból nagy ri zi kó val járó (65 éves élet kor, ko ráb bi do -
ku men tált ul cus) cso port ba tar to zó be teg ré szé re, ha a be -
teg tar tó san szte ro id, an ti ko a gu láns, trom bo ci ta agg re gá -
ció gát ló, illetve NSAID ke ze lés re szo rul, meg elõ zé si cél -
lal a fel so rolt ké szít mé nyek al kal ma zá si elõ írásában sze -
rep lõ in di ká ci ók ban a gaszt ro en te ro ló gus szak or vos vagy
ja vas la ta alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na -
pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket *:”

d) 4. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„4. Con ge ni ta lis me ga co lon (BNO: Q43.1) fenn ál lá sa

ese tén, valamint por ta lis szisz té más en cep ha lo pat hia
(BNO: K72.9) pro fi la xi sa és ke ze lé se cél já ból, valamint
rossz in du la tú da ga na tos be teg ség ben szen ve dõ be te gek
(BNO: az alap be teg ség kód ja) ré szé re a cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyász, gyer mek se bész, bel gyó gyász, gaszt ro -
en te ro ló gus, gyer mek-gaszt ro en te ro ló gus, on ko ló gus, on -
ko ra di o ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas -
lat kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer -
mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket:”

e) 6. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„6. Tar tós vagy in ter mit tá ló ka té ter ke ze lés re (BNO:

R33.0) szo ru ló be teg ré szé re az uro ló gus vagy gyer mek se -
bész szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té -
tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos 
az aláb bi gyógy sze re ket*:”

f) a 9. a) 1–9. a) 4. pont jai he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„9. a) 1. Os te o po ro sis és kö vet kez mé nyes csont tö ré sek
ki ala ku lá sá nak koc ká za ta ese tén 50 éves kor fe let t és leg -
alább há rom to váb bi koc ká za ti ké nye zõ [fel nõtt ko ri, nem
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erõs tra u má val össze füg gõ csont tö rés az anam né zis ben,
os te o po ro ti cus csont tö rés az el sõ fo kú ro ko nok kö zött, ala -
csony test súly- vagy test tö meg-in dex (<58 kg, vagy
<22 kg/m2), há rom hó nap nál hosszabb kor ti ko szte ro id-ke -
ze lés] együt tes meg lé te ese tén, meg elõ zé si cél lal a do ku -
men tál tan gon do zott be teg (BNO: Z82.6, Z50.8, Z50.9,
Z51.8, Z51.9, Z09.4, Z09.7, Z09.8) ré szé re, valamint os te -

o po ro sis ban (T-sco re £ -2,5 SD) (BNO: M80.0–M80.9,
M81.0–M 81.9, M82.0–M82.8) az os te o po ro ti cus csont tö -
ré sek pri mer- és sze kun der pre ven ci ó ját cél zó gyógy sze res 
ke ze lé sek ered mé nyes sé ge ér de ké ben szük sé ges gyógy -
sze res kál ci um és D-vi ta min pót lás biz to sí tá sá ra
(amennyi ben nem kont ra in di kált), e ke ze lé sek tel jes tar ta -
má ra a re u ma to ló gus, en dok ri no ló gus szak or vos, a „me no -
pa u sa és os te o po ro sis szak ren de lés” szak or vo sa, vagy ja -
vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a
há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

9. a) 2. Os te o po ro ti cus csont tö ré sek pri mer pre ven ci ó -
ja cél já ból, post me no pa u sá ban, os te o po ro sis sal élõ

(T-sco re £ -2,5 SD), de os te o po ro ti cus csont tö rést még
nem szen ve dett nõk nek (BNO: M81.0–M81.9 és
M82.0–M82.8) egy vagy több spe ci fi kus koc ká za ti té nye -
zõ (comb tö rés a szü lõi anam né zis ben, test tö meg-in dex
<22 kg/m2, ke ze let len ko rai me no pa u za, bi zo nyos egyéb
be teg sé gek és ál la po tok – úgy mint RA, vé kony bél fel szí -
vó dá si za var, kró ni kus gyul la dá sos bél be teg ség, spon dy li -
tis an ky lo po e ti ca, hy pert hy re o sis, hy po go na dis mus, hy po -
pi tu i ta ris mus, ano re xia ner vo sa, Cus hing szind ro ma, glu -
ko kor ti ko id-ke ze lés, mû tét tel nem ke zel he tõ hy per pa rat -
hy re o sis, szerv transz plan tá ció utá ni ál la pot –, COPD,
1TDM, im mo bi li tás sal járó ál la po tok) fenn ál lá sa ese tén, a
meg fe le lõ gyógy sze res kál ci um és D-vi ta min pót lás
(amennyi ben nem kont ra in di kált) biz to sí tá sá val együtt a
re u ma to ló gus, en dok ri no ló gus szak or vos, a „me no pa u sa
és os te o po ro sis szak ren de lés” szak or vo sa, vagy ja vas la tuk 
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a há zi or -
vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

9. a) 3. Os te o po ro ti cus csont tö ré sek sze kun der pre ven -

ci ó ja cél já ból, os te o po ro sis sal élõ (T-sco re £ -2,5 SD) és
os te o po ro ti cus csont tö ré sen már át esett nõk nek (BNO:
M80.0–M80.9 és M82.0–M82.8), valamint 75 éves vagy
an nál idõ sebb os te o po ro ti cus csont tö rést szen ve dett nõk -
nek sze kun der pre ven ció cél já ból a T-sco re ér ték meg ha tá -
ro zá sa nél kül is, a meg fe le lõ gyógy sze res kál ci um és D-vi -
ta min pót lás (amennyi ben nem kont ra in di kált) biz to sí tá sá -
val együtt a re u ma to ló gus, en dok ri no ló gus szak or vos, a
„me no pa u sa és os te o po ro sis szak ren de lés” szak or vo sa,
vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy
évig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

9. a) 4. Os te o po ro ti cus csont tö ré sek pri mér pre ven ci ó -
ja cél já ból a 9. a) 2. pont ban fel so rolt be te gek szá má ra, ha
a bisz fosz fo nát ke ze lés el len ja vallt, vagy a bisz fosz fo nát
ke ze lés sel szem ben do ku men tált in to le ran cia – sú lyos
mel lék ha tás, úgy mint meg fe le lõ ke ze lés sel nem kont rol -

lál ha tó nye lõ csõ fe kély, illetve nye lõ csõ gyul la dás, nyom -
bél fe kély, illetve nyom bél gyul la dás, has me nés – lép fel,
vagy a 9. a) 2. pont ban le írt ke ze lés leg alább egy éven át
tör té nõ al kal ma zá sa ered mény te len (a T-sco re ér té ke csök -
ken), ak kor a meg fe le lõ gyógy sze res kál ci um és D-vi ta min 
pót lás (amennyi ben nem kont ra in di kált) to váb bi biz to sí tá -
sá val re u ma to ló gus, en dok ri no ló gus szak or vos, a „me no -
pa u sa és os te o po ro sis szak ren de lés” szak or vo sa vagy ja -
vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a
há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

9. a) 5. Os te o po ro ti cus csont tö ré sek sze kun der pre ven -
ci ó ja cél já ból a 9. a) 3. pont alatt fel so rolt be te gek nek, ha a
bisz fosz fo nát ke ze lés el len ja vallt, vagy a bisz fosz fo nát ke -
ze lés sel szem ben do ku men tált in to le ran cia – sú lyos mel -
lék ha tás, úgy mint meg fe le lõ ke ze lés sel nem kont rol lál ha -
tó nye lõ csõ fe kély, illetve nye lõ csõ gyul la dás, nyom bél fe -
kély, illetve nyom bél gyul la dás, has me nés – lép fel, vagy a
9. a) 3. pont ban le írt ke ze lés leg alább egy éven át tör té nõ
al kal ma zá sa ered mény te len (a T-sco re ér té ke csök ken,
illetve újabb os te o po ro ti cus csont tö rés kö vet ke zik be), ak -
kor a meg fe le lõ gyógy sze res kál ci um és D-vi ta min be vi tel
to váb bi biz to sí tá sá val (amennyi ben nem kont ra in di kált) a
re u ma to ló gus, en dok ri no ló gus szak or vos, a „me no pa u sa
és os te o po ro sis szak ren de lés” szak or vo sa, vagy ja vas la tuk 
alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig – a há zi or -
vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

9. a) 6. Os te o po ro sis sal élõ (T-sco re £ -2,5 SD) fér fi ak -
nak (BNO: M80.0–M80.9, M81.0–M81.9 és
M82.0–M82.8) a meg fe le lõ gyógy sze res kál ci um és D-vi -
ta min be vi tel (amennyi ben nem kont ra in di kált) biz to sí tá -
sá val együtt a re u ma to ló gus, en dok ri no ló gus szak or vos, a
„me no pa u sa és os te o po ro sis szak ren de lés” szak or vo sa
vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy
évig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

g) 16. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„16. Amy ot rop hi as la te ralsc le ro sis ban (ALS) (BNO:

G12.2), pa raly sis spi na lis spas ti cá ban (BNO: G11.4),
spas ti cus tet rap le gi á ban (BNO: G82.4) és scle ro sis multi -
plexben (BNO: G35) szen ve dõ be teg ré szé re, valamint
stro ke (BNO: I69.4) után (cent rá lis izom tó nus-fo ko zó dás -
sal járó ál la po tok ban) a ne u ro ló gus vagy gyer mek ne u ro ló -
gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl
szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az
aláb bi gyógy sze re ket*:”

h) 18. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„18. Bi zo nyí tot tan med dõ nõk in vit ro fer ti li zá ci ós ke -

ze lé sé hez (BNO: N97) a med dõ ség ke ze lé sé re ki je lölt in -
téz mény szü lész-nõ gyó gyász szak or vo sa az aláb bi gyógy -
sze re ket*:”

i) az aláb bi 19. pont tal egé szül ki:
„19. My o car di a lis in farc tust kö ve tõ tel jes me di ká ció

(ACE gát ló, bé ta-re cep tor bloc ko ló, di u re ti kum, nit rát)
mel lett fenn ál ló symp to mas szív elég te len ség (NYHA,
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III–IV. LVEF £ 30%) ki egé szí tõ te rá pi á ja ként, amennyi -
ben iga zol ha tó spi ro no lac ton mel lék ha tás áll fenn, kar di o -
ló gus szak or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

4. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „C) Eü 50 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria” rész e

a) 1. a) 1. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„1. a) 1. Do ku men tált rhi ni tis al ler gi cá ban (BNO:

J30.1; J30.2; J30.4) vagy kró ni kus idi o pat hi ás ur ti ca ri á ban 
(BNO: L50.1) szen ve dõ be teg ré szé re az al ler go ló gus és
kli ni kai im mu no ló gus, fül-orr-gé gész, fek võ be teg- és já -
ró be teg-el lá tó szak ren de lés cse cse mõ- és gyer mek gyó -
gyász szak or vo sa, tü dõ gyó gyász vagy gyermek-tüdõ -
gyógyász szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat
kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer -
mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

b) a kö vet ke zõ 9. a)–10. pon tok kal egé szül ki
„9. a) 1. Az asth ma bron chi a le (BNO: J45) ICS+LABA

kom bi ná ci ó já val nem kont rol lált for má já ban (az aláb bi
jel lem zõk kö zül há rom vagy több meg lé te: nap pa li tü ne tek 
leg alább he ten te két szer, fi zi kai ak ti vi tás kor lá to zott sá ga,
éj sza kai fel éb re dés dysp noe  miatt, ro ham ol dó szük ség let
több mint két szer egy hé ten, FEV1<80% alatt) a tü dõ gyó -
gyász, gyer mek-tü dõ gyó gyász, gyer mek-al ler go ló gus,
bel gyó gyász-al ler go ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap -
ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott há rom hó na pig – a há zi -
or vos, házi gyer mek or vos, a kont roll el éré se (nap pa li tü net 
<2/hét, nincs fi zi kai ak ti vi tás kor lá to zott ság, nin cse nek éj -
sza kai tü ne tek, ro ham ol dó szük ség let <2/hét, FEV<80%)
után to váb bi há rom hó na pig az aláb bi gyógy sze re ket*:

9. a) 2. Kró ni kus obst ruk tív tü dõ be teg ség ben (COPD)
(BNO: J44) szen ve dõ be teg ré szé re (ha a FEVl ki sebb mint 
a kí vánt ér ték 80%-a), egy vagy több el hú zó dó ha tá sú hör -
gõ tá gí tó ki egé szí tõ je ként a tü dõ gyó gyász szak or vos vagy
ja vas la ta alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat hó na -
pig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi gyógysze -
reket*:

10. Co ro na ri asc le ro ti cus sta bil an gi na pec to ris ban
(BNO: I20.8, I20.9, I20.1) szen ve dõ be te gek ré szé re kom -
plex an ti an gi nás ke ze lés mel lett is mét lõ dõ an gi ni form pa -
na szok fenn ál lá sa ese tén já ró be teg-szak ren de lés és fek võ -
be teg-gyógy in té zet bel gyó gyász és kar di o ló gus szak or vo -
sa vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott
hat hó na pig – a há zi or vos az aláb bi ké szít mé nye ket*:”

4. számú melléklet
a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

1. Az R. 5. szá mú mel lék le té nek 1.1. pont já nak a) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.1. A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyógy sze rek ese té ben a
tá mo ga tás ér té két a gyógy szer nek csak a tárgy év re nyil vá -
nos ság ra ho zott WHO DDD – ki zá ró lag en nek hi á nyá ban

a for ga lom ba ho za talt en ge dé lye zõ ha tó ság (OGYI) Bi -
zott ság) al kal ma zá si elõ ira tá ban lévõ át la gos napi fenn -
tar tó adag – alap ján, a brut tó fo gyasz tói ár ból szá molt
napi te rá pi ás költ sé gé bõl adó dó tá mo ga tá si összeg ké pe zi
az aláb bi ak sze rint:]

„a) A cso port gyógy sze re it a brut tó fo gyasz tó áron szá -
molt napi te rá pi ás költ ség (a továb biak ban: NTK) sze rint
nö vek võ ár sor rend be kell ál lí ta ni. Egy ide jû leg az egyes
ké szít mé nyek – a cso port napi te rá pi ás ada gok szá ma
(DOT) alap ján meg ál la pí tott – for gal mát is fel kell tün tet -
ni. Azok a leg ked ve zõbb napi te rá pi ás költ sé gû gyógy sze -
rek ké pe zik az át lag szá mí tás alap ját, me lyek össze sen mi -
ni mum 50%-ig ter je dõ, DOT alap ján szá mí tott for gal mi
ré sze se dést ér tek el az utol só al ka lom mal meg ha tá ro zott
re fe ren cia ár köz zé té te lét meg elõ zõ hat hó na pot vizs gál va
négy egy mást kö ve tõ hó nap ban az adott te rá pi ás cso port -
ban. Ezen ké szít mé nyek brut tó fo gyasz tói árá ból kép zett
napi te rá pi ás költ sé ge i nek egy sze rû szám ta ni át la ga
(a továb biak ban: NTKÁ) ke rül meg ha tá ro zás ra. En nek
(NTKÁ) a cso port ban el ér he tõ tá mo ga tá si arány szám mal
(T%) kép zett szor za ta adja a cso port gyógy sze rei egy napi
te rá pi á ra ad ha tó tá mo ga tá si ér té két (a továb biak ban:
NTKÁT).

NTKÁT = NTKÁ×T%”

2. Az R. 5. szá mú mel lék le té nek 1.1. pont já nak c) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.1. A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyógy sze rek ese té ben a
tá mo ga tás ér té két a gyógy szer nek csak a tárgy év re nyil vá -
nos ság ra ho zott WHO DDD – ki zá ró lag en nek hi á nyá ban
a for ga lom ba ho za talt en ge dé lye zõ ha tó ság (OGYI) Bi -
zott ság) al kal ma zá si elõ ira tá ban lévõ át la gos napi fenn -
tar tó adag – alap ján, a brut tó fo gyasz tói ár ból szá molt
napi te rá pi ás költ sé gé bõl adó dó tá mo ga tá si összeg ké pe zi
az aláb bi ak sze rint:]

„c) A ha tó anyag ala pú fix cso port ba so rolt ké szít mé -
nyek tá mo ga tá sa a ha tó anyag fix cso port ban ki ala kult re -
fe ren cia ár szint alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra, azon ban a
te rá pi ás fix el ven mû kö dõ cso por tok re fe ren cia ár szint jé -
nek meg ha tá ro zá sa kor – amennyi ben a te rá pi ás cso port -
ban sze rep lõ ha tó anya gok te kin te té ben ha tó anyag ala pú
fix cso port már ki ala kí tás ra ke rült – e cso port re fe ren cia
árát a re fe ren cia ké szít mény for gal má val együtt bele kell
szá mí ta ni.”

3. Az R. 5. szá mú mel lék le té nek 1.2. pont já nak e) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.2. Az NTKÁ szá mí tá sa so rán]

„e) a for ga lom ban lévõ ké szít mé nyek kö zül az át lag szá -
mí tás nál fi gyel men kí vül kell hagy ni azo kat a ké szít mé -
nye ket, me lyek a cso port DOT-ban ki fe je zett, for gal má -
ban az 1,00% for gal mi ér té ket nem ér ték el.”
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Az egészségügyi miniszter
39/2007. (VII. 25.) EüM

rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással
történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról

és kölcsönzésérõl  szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  § (3) be -
kez dé sé nek b)–c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– 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 meg -
ál la pí tott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben –, va la mint az Ebtv. 83.  § (4) be kez dé sé nek
n) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) 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.  §

A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak ban: 
R.) 7.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az OEP a Gtv. 32.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak nak 
meg fele lõen ál la pít ja meg ha tá ro za tá ban a gyó gyá sza ti se -
géd esz köz ki hor dá si ide jét és a ki hor dá si idõn be lül tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal felírható mennyiségét.”

2.  §

(1) A R. 8.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az OEP az (1) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán ki zár -
hat ja a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból a gyó gyá sza ti
se géd esz közt, amennyi ben a tá mo ga tott esz köz nem fe lel
meg az e ren de let ben fog lalt be fo ga dás ra vo nat ko zó
szempontoknak és szabályoknak, továbbá ha]

„c) az esz köz re fe ren cia esz köz nek mi nõ sül, és egy mást 
kö ve tõ há rom hó na pon ke resz tül – a funk ci o ná li san
egyen ér té kû esz kö zök for gal ma ki vé te lé vel – nincs az
OEP felé tör té nõ el szá mo lás ban ki mu tat ha tó for gal mi ré -
sze se dé se, fel té ve, hogy a kizárás a betegellátást nem
veszélyezteti;”

(2) A R. 8.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti d)–g) pon tok meg je lö lé se
e)–h) pon tok ra változik:

[Az OEP az (1) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán ki zár -
hat ja a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból a gyó gyá sza ti

se géd esz közt, amennyi ben a tá mo ga tott esz köz nem fe lel
meg az e ren de let ben fog lalt be fo ga dás ra vo nat ko zó
szempontoknak és szabályoknak, továbbá ha]

„d) adap tív és so ro zat gyár tá sú esz köz ese té ben a Gtv.
32.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti fe lül vizs gá la tot meg elõ -
zõ ti zen ket te dik hó nap elsõ nap ja és a fe lül vizs gá la tot
meg elõ zõ har ma dik hó nap elsõ nap ja kö zöt ti idõ szak ban
nincs az OEP felé tör té nõ el szá mo lás ban kimutatható
forgalmi részesedése;”

3.  §

A R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Amennyi ben az or vos a 12. szá mú mel lék let ben

fog lalt olyan gyó gyá sza ti se géd esz közt ren del köz gyógy -
el lá tá si jog cí men, amely ki emelt tá mo ga tás sal is ren del he -
tõ, a vé nyen mind két jogcímet meg kell jelölni.

4.  §

A R. 13.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) A gyó gyá sza ti se géd esz köz is mé telt ren de lé se kor

a be teg min den al ka lom mal nyi lat ko zik az or vos nak, hogy
az esz köz a ren del te té sé nek meg fe le lõ hasz ná lat ra al kal -
mas volt-e, és a te rá pi ás vagy el lá tá si célt el ér te-e. A be teg
nyi lat ko za tát az or vos a be teg do ku men tá ci ó já ban rögzíti,
amit a beteg aláírásával igazol.”

5.  §

A R. 9. és 11. szá mú mel lék le tei e ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul nak.

6.  §

A R.
a) 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú

mel lék le te,
b) 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú

mel lék le te
lép.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a R. 8.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyát veszti.

(3) E ren de let ren del ke zé se it – a (4) be kez dés ki vé te lé -
vel – a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban, il let -
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ve a ha tály ba lé pé sét köve tõen ki ál lí tott vé nyek esetében
kell alkalmazni.

(4) E ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott a R. 8.  § (3) be kez -
dé sé nek c)–d) pont ja i ban fog lalt ren del ke zé se it a fo lya -
mat ban lévõ el já rá sok ban is alkalmazni kell.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a R.
11. szá mú mel lék le te 21 45 ISO-kó dú HALLÁSJAVÍTÓ

ESZKÖZÖK Meg jegy zés so rá ban a „Fel írás ese tén az Eü.
ren del ke zés jog cím be je lö len dõ. A köz gyógy el lá tá si jog -
cí men is ren del he tõ (12. szá mú mel lék let ISO 2145) hal ló -
ké szü lé kek ese tén a köz gyógy el lá tá si jogcím jelölendõ”
szövegrész hatályát veszti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

1. A R. 9. szá mú mel lék le te a „04 03 18 06 03 ISO-kó dú Oxi gén kon cent rá to rok” so rá ban a

„Fel írá si jo go sult ság: az Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet szak or vo sa, me gyei pul mo no ló gus szak fõ -
or vos, a tü dõ gon do zó in té zet szak fõ or vo sa az Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet szak or vo sá nak ja vas la tá -
ra, a pul mo no ló gi ai osz tá lyok osz tály ve ze tõ fõ or vo sa az Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet szak or vo sá -
nak ja vas la tá ra”

szö veg rész he lyé be a

„Fel írá si jo go sult ság: az Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet szak or vo sa, me gyei pul mo no ló gus szak fõ -
or vos, a tü dõ gon do zó in té zet fõ or vo sa az Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet szak or vo sá nak ja vas la tá ra, a
pul mo no ló gi ai osz tá lyok osz tály ve ze tõ fõ or vo sa és a pul mo no ló gi ai szak ren de lé sek ve ze tõ or vo sa az Or szá gos Ko rá nyi
TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet szak or vo sá nak javaslatára”

szö veg rész lép.

2. A R. 11. szá mú mel lék le te „09 30 04 03 03 ISO-kó dú Egy szer hasz ná la tos in kon ti nen cia be té tek 250 ml-ig” so rá tól 
a „09 30 04 03 06 ISO-kó dú Egy szer hasz ná la tos in kon ti nen cia be té tek (251–350 ml)” so rig he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se In di ká ció Fel írá si jo go sult ság

EÜ EÜ EÜ EÜ

50% 70% 85% 100%

FIX FIX FIX FIX]

„09 30 04 03 03 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
250 ml-ig

X

09 30 04 03 06 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(251–350 ml)

X”

3. A R. 11. szá mú mel lék le te „09 30 04 03 15 ISO-kó dú Egy szer hasz ná la tos in kon ti nen cia be té tek (1101–1300 ml)”
so rá tól a „09 30 04 03 18 ISO-kó dú Egy szer hasz ná la tos in kon ti nen cia be té tek (1301 ml fe lett)” so rig he lyé be a
következõ rendelkezés lép:

[ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se In di ká ció Fel írá si jo go sult ság

EÜ EÜ EÜ EÜ

50% 70% 85% 100%

FIX FIX FIX FIX]

„09 30 04 03 15 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(1101–1300 ml)

X

09 30 04 03 18 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(1301 ml fe lett)

X”



4. A R. 11. szá mú mel lék le te „09 30 04 06 ISO-kó dú Egy szer hasz ná la tos nad rág pe len kák” sor utol só osz lo pá ban „a
09 30 04 03-hoz fi xe sít ve” szö veg rész törlésre kerül.

5. A R. 11. szá mú mel lék le te „09 30 04 06 09 ISO-kó dú Egy szer hasz ná la tos nad rág pe len ka nap pa li (1200 ml-ig), kis
mé ret” so rá tól a „09 30 04 06 24 ISO-kó dú Egy szer hasz ná la tos nad rág pe len ka éj sza kai (2001 ml-tõl), nagy mé ret” so rig
he lyé be a következõ rendelkezés lép:

[ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se In di ká ció Fel írá si jo go sult ság

EÜ EÜ EÜ EÜ

50% 70% 85% 100%

FIX FIX FIX FIX]

„09 30 04 06 09 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka
nap pa li (1200 ml-ig), 
kis mé ret

X

09 30 04 06 12 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka
éj sza kai (1201
ml-tõl), kis mé ret

X

09 30 04 06 15 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka
nap pa li (1800 ml-ig), 
kö ze pes mé ret

X

09 30 04 06 18 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka
éj sza kai (1801
ml-tõl), kö ze pes
mé ret

X

09 30 04 06 21 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka
nap pa li (2000 ml-ig), 
nagy mé ret

X

09 30 04 06 24 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka
éj sza kai (2001
ml-tõl), nagy mé ret

X”

2. szá mú mel lék let a 39/2007. (VII. 25.) EüM ren de let hez

„10. szá mú mel lék let a 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let hez

 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

 02 KÖTSZEREK In di ká ció: ki ter jedt
ul cus cru ris, chro ni cus
si poly, II-IV. stá di u mú
de cu bi tus, fe ké lyek,
égé si se bek, kró ni kus
di a be te ses se bek,
tu mo ros se bek, fer tõ zött
kró ni kus tra u más se bek. 
Sto má val élõ ré szé re,
amennyi ben

Fel írá si jo go sult ság:
se bész, ér se bész,
gyermeksebész,
traumatológus,
onkológus,
bõrgyógyász, ortopéd,
rehabilitációs,
fül-orr-gégész
szakorvos, vagy
javaslatára háziorvos
legfeljebb 3 hónapig.
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

sto ma te rá pi ás esz köz zel
ki e lé gí tõ en nem lát ha tó
el.
Az or vo si
do ku men tá ci ó ban a
fel írás in do kát is
rög zí te ni kell.
Tra che os to ma,
rög zí té sé re és
tra che os to ma
alap lap ként. Kock
re ser vo ir ese tén 
02 03 03 ISO-kó dú
film köt sze rek, 
a 02 12 03 ISO kódú
hyd ro kol lo i dok, 
a 02 24 03 ISO-kó dú
mull la pok, a 02 33 03
ISO-kó dú nedv szí vó
seb pár nák, a 02 36
ISO-kó dú rag ta pa szok
és a 02 39 ISO-kó dú
kö tés rög zí tõk
mennyi sé gi kor lá to zás
nél kül a szük ség let nek
meg fe le lõ
mennyi ség ben ír ha tók
fel.
A leg na gyobb köt szer
mé re tét meg ha la dó
seb nagy ság ese tén a
leg na gyobb köt szert
meg ha la dó, de csak a
seb te rü le té nek
meg fe le lõ köt szer ír ha tó 
fel.

Meg jegy zés: A fel ír ha tó köt szer mé re te az el lá tan dó seb, si poly, fe kély mé re tét meg ha la dó leg ki sebb mé re tû köt szer. Egy
ki hor dá si idõ alatt a há rom köt szer cso port ból cso por ton ként egy-egy faj ta köt szer ír ha tó fel. (Elsõ köt szer cso port:
al gi nat, imp reg nált la pok; má so dik köt szer cso port: film köt szer, po li mer köt szer, hab szi vacs, hyd ro col lo id, hyd ro gel,
szi get köt szer, nedv szí vó seb pár na, mull la pok; har ma dik köt szer cso port: mull pó lya, ru gal mas csõ há ló köt szer,
rag ta pasz, kö tés rög zí tõ.) Több seb, vagy si poly, vagy fe kély ese tén az or vos nak a vé nyen je löl nie kell, hogy hány se bet,
vagy si polyt, vagy fe kélyt lát el a fel írt mennyi ség gel. Egy vé nyen csak egy faj ta, és azo nos stá di u mú se bek el lá tá sá hoz
szük sé ges köt sze rek ren del he tõk. A köt szer vá lasz tá sá nál fi gye lem be kell ven ni a gyár tó hasz ná la ti út mu ta tó ban rög zí tett
elõ írá sa it. Seb fel mé rõ lap ki töl té se min den eset ben kö te le zõ. A pri mer va ri co si tas ból ere dõ ul cus cru ris ese tén, mû tét
mér le ge lé se cél já ból az il le té kes szak or vos sal a kon zul tá ció kö te le zõ, és ez do ku men tá lan dó. A legnagyobb kötszer méretét 
meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható.

02 03 FILMKÖTSZEREK

02 03 03 Film köt sze rek 5 × 7
cm-ig

X

02 03 06 Film köt sze rek 10 × 10
cm-ig

X

02 03 09 Film köt sze rek 15 × 15
cm-ig

X

02 03 12 Film köt sze rek 10 × 25
cm-ig

X

02 03 15 Film köt sze rek 20 × 30
cm-ig

X

02 03 18 Film köt sze rek, seb fe dõ
spray

X

02 06 POLIMER
KÖTSZEREK
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

02 06 03 Nor mál po li mer
köt sze rek

X

02 06 03 03 Nor mál po li mer
köt sze rek 10 × 5 cm-ig,
ste ril

X

02 06 03 06 Nor mál po li mer
köt sze rek 10 ×
10 cm-ig, ste ril

X

02 06 03 09 Nor mál po li mer
köt sze rek 10 ×
15 cm-ig, ste ril

X

02 06 03 12 Nor mál po li mer
köt sze rek 10 ×
20 cm-ig, ste ril

X

02 06 03 15 Nor mál po li mer
köt sze rek 10 ×
20 cm-tõl, ste ril

X

02 06 06 Spe ci á lis po li mer
köt sze rek

X

02 06 06 03 Spe ci á lis po li mer
köt sze rek 6 × 5 cm-ig,
ste ril

X

02 06 06 06 Spe ci á lis po li mer
köt sze rek 10 ×
10 cm-ig, ste ril

X

02 06 06 09 Spe ci á lis po li mer
köt sze rek 10 ×
20 cm-ig, ste ril

X

02 06 06 12 Spe ci á lis po li mer
köt sze rek 20 ×
20 cm-ig, ste ril

X

02 06 06 15 Spe ci á lis po li mer
köt sze rek, egyéb ste ril

X

02 06 09 Po li mer köt sze rek,
egyéb

X

02 06 09 03 Po li mer köt sze rek,
egyéb 10 × 10 cm-ig,
ste ril

X

02 06 09 06 Po li mer köt sze rek,
egyéb 15 × 15 cm-ig,
ste ril

X

02 06 09 09 Po li mer köt sze rek,
egyéb 20 × 20 cm-ig,
ste ril

X

02 06 09 12 Po li mer köt sze rek,
egyéb 20 × 20 cm-tõl,
ste ril

X

02 09 HABSZIVACSOK,
HABOK

Meg jegy zés: csak
kö ze pe sen, vagy erõ sen
vá la dé ko zó seb re ír ha tó

02 09 03 Hab szi va csok, ha bok
7,5 × 7,5 cm-ig

X 

02 09 03 03 Hab szi va csok, ha bok
7,5 × 7,5 cm-ig, ste ril

X

02 09 06 Hab szi va csok, ha bok
12,5 × 12,5 cm-ig

X

02 09 06 03 Hab szi va csok, ha bok
12,5 × 12,5 cm-ig, ste ril

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

02 09 09 Hab szi va csok, ha bok 
20 × 20 cm-ig

X

02 09 09 03 Hab szi va csok, ha bok
20 × 20 cm-ig, ste ril

X

02 12 HYDROKOLLOIDOK Meg jegy zés: csak
kö ze pe sen, vagy erõ sen
vá la dé ko zó seb re ír ha tó

02 12 03 Hyd ro kol lo id vas tag
lap pal

02 12 03 03 Hyd ro kol lo id vas tag
lap pal 10 × 10 cm-ig,
ste ril

X

02 12 03 06 Hyd ro kol lo id vas tag
lap pal 15 × 15 cm-ig,
ste ril

X

02 12 03 09 Hyd ro kol lo id vas tag
lap pal 15 × 15 cm-tõl,
ste ril

X

02 12 06 Hyd ro kol lo i dok vé kony
lap pal

02 12 06 03 Hyd ro kol lo i dok vé kony
lap pal 5 × 10 cm-ig,
ste ril

X

02 12 06 06 Hyd ro kol lo i dok vé kony
lap pal 10 × 10 cm-ig,
ste ril

X

02 12 06 09 Hyd ro kol lo i dok vé kony
lap pal 10 × 10 cm-tõl,
ste ril

X

02 12 06 12 Hyd ro kol lo i dok vé kony
lap pal 15 × 15 cm-tõl,
ste ril

X

02 15 HYDROGÉLEK

02 15 03 Hyd ro gél la pok

02 15 03 03 Hyd ro gél la pok 5 ×
7 cm-ig, ste ril

X

02 15 03 06 Hyd ro gél la pok 10 ×
10 cm-ig, ste ril

X

02 15 03 09 Hyd ro gél la pok 20 ×
20 cm-ig, ste ril

X

02 15 03 12 Hyd ro gél la pok 20 ×
40 cm-ig, ste ril

X

02 15 03 15 Hyd ro gél la pok 30 ×
30 cm-ig, ste ril

X

02 15 03 18 Hyd ro gél la pok, egyéb
ste ril

X

02 18 ALGINÁTOK Meg jegy zés: csak
kö ze pe sen, vagy erõ sen
vá la dé ko zó seb re ír ha tó

02 18 03 Al gi nát la pok

02 18 03 03 Al gi nát la pok 5 ×
5 cm-ig, ste ril

X

02 18 03 06 Al gi nát la pok 10 ×
10 cm-ig, ste ril

X

02 18 03 09 Al gi nát la pok 15 ×
15 cm-ig, ste ril

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

02 18 06 Al gi nát sza la gok (kö tél,
kord)

02 18 06 03 Al gi nát sza la gok (kö tél,
kord). ste ril

X

02 21 SZIGETKÖTSZEREK

02 21 03 Szi get köt sze rek,
mé ret re vá got tak

02 21 03 03 Szi get köt sze rek, mé ret re 
vá got tak  5 × 5 cm-ig,
ste ril

X

02 21 03 06 Szi get köt sze rek, mé ret re 
vá got tak  5 × 7 cm-ig,
ste ril

X

02 21 03 09 Szi get köt sze rek, mé ret re 
vá gat tak  10 ×
10 cm-ig, ste ril

X

02 21 03 12 Szi get köt sze rek, mé ret re 
vá gat tak  10 ×
20 cm-ig, ste ril

X

02 21 03 15 Szi get köt sze rek, mé ret re 
vá gat tak  20 ×
20 cm-ig, ste ril

X

02 21 06 Szi get köt sze rek,
te ker csek

02 21 06 03 Szi get köt sze rek,
te ker csek  5 m ×
10 cm-ig, ste ril

X

02 24 MULL-LAPOK,
MULL-PÓLYÁK

02 24 03 Mull-la pok ste ril

02 24 03 03 Mull-la pok ste ril, 100
la pos

X

02 24 03 06 Mull-la pok ste ril, 16
la pos

X

02 24 06 Mull-pó lyák ste ril

02 24 06 03 Mull-pó lyák ste ril,
vá gott

X

02 24 09 Mull-pó lyák nem ste ril Meg jegy zés: ki zá ró lag
rög zí tés re

02 24 09 03 Mull-pó lyák nem ste ril,
vá gott

X

02 24 09 06 Mull-pó lyák nem ste ril,
sze gett

X

02 24 12 Mull-ste ril

02 24 12 03 Mull-ste ril  1 m ×
80 cm-ig

X

02 27 RUGALMAS
CSÕHÁLÓ-
KÖTSZEREK

02 27 03 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek  
1 m-es

02 27 03 03 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek 
1 m-es 4-es mé re tig,
ste ril

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

02 27 03 06 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek 
1 m-es 5-ös mé re tig,
ste ril

X

02 27 03 09 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek  
1 m-es 6-os mé re tig,
ste ril

X

02 27 03 12 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek 
1 m-es 7-es mé re tig,
ste ril

X

02 27 03 15 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek 
1 m-es 8-as mé re tig,
ste ril

X

02 27 06 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek  
2 m-es

02 27 06 03 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek  
2 m-es 9-es mé re tig,
ste ril

X

02 27 06 06 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek  
2 m-es 10-es mé re tig,
ste ril

X

02 27 06 09 Ru gal mas
csõ há ló-köt sze rek  
2 m-es 11-es mé re tig,
ste ril

X

02 30 IMPREGNÁLT
GÉZLAPOK

02 30 03 Imp reg nált géz la pok,
ál ta lá nos

02 30 03 03 Imp reg nált géz la pok,
ál ta lá nos  5 × 5 cm-ig,
ste ril

X

02 30 03 06 Imp reg nált géz la pok,
ál ta lá nos  
7,5 × 7,5 cm-ig, ste ril

X

02 30 03 09 Imp reg nált géz la pok,
ál ta lá nos  
10 × 10 cm-ig, ste ril

X

02 30 03 12 Imp reg nált géz la pok,
ál ta lá nos  
10 × 20 cm-ig, ste ril

X

02 30 03 15 Imp reg nált géz la pok,
ál ta lá nos  
20 × 20 cm-ig, ste ril

X

02 30 06 Imp reg nált géz la pok
an ti szep ti kum mal
be von va

02 30 06 03 Imp reg nált géz la pok
an ti szep ti kum mal
be von va  5 × 5 cm-ig,
ste ril

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

02 30 06 06 Imp reg nált géz la pok
an ti szep ti kum mal
be von va  10 × 10 cm-ig, 
ste ril

X

02 30 06 09 Imp reg nált géz la pok
an ti szep ti kum mal
be von va  15 × 15 cm-ig, 
ste ril

X

02 30 06 12 Imp reg nált géz la pok
an ti szep ti kum mal
be von va 15 × 15 cm-tõl, 
ste ril

X

02 30 09 Imp reg nált géz la pok
ak tív szén nel be von va

02 30 09 03 Imp reg nált géz la pok
ak tív szén nel be von va
10,5 × 10,5 cm-ig, ste ril

X

02 30 09 06 Imp reg nált géz la pok
ak tív szén nel be von va
10 × 20 cm-ig, ste ril

X

02 33 NEDVSZÍVÓ
SEBPÁRNÁK

02 33 03 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok

02 33 03 03 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok, ste ril  5 ×
5 cm-ig

X

02 33 03 06 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok  10 × 10 cm-ig

02 33 03 06 03 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok, ste ril
 10 × 10 cm-ig

X

02 33 03 06 04 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok, nem ste ril 
10 × 10 cm-ig

X

02 33 03 09 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok  10 × 20 cm-ig

02 33 03 09 03 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok, ste ril 
 10 × 20 cm-ig

X

02 33 03 09 04 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok, nem ste ril  
10 × 20 cm-ig

X

02 33 03 12 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok, ste ril  
20 × 20 cm-ig

X

02 33 03 15 Nedv szí vó seb pár nák,
la pok, ste ril  
20 × 20 cm-tõl

X

02 33 06 Nedv szí vó seb pár nák,
több ré te gû

02 33 06 03 Nedv szí vó seb pár nák,
több ré te gû, ste ril
5 × 5 cm-ig

X

02 33 06 06 Nedv szí vó seb pár nák,
több ré te gû, ste ril  
10 × 10 cm-ig

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

02 33 06 09 Nedv szí vó seb pár nák,
több ré te gû, ste ril  
10 × 20 cm-ig

X

02 36 RAGTAPASZOK

02 36 03 Cink oxi dos rag ta pasz

02 36 03 03 Cink oxi dos rag ta pasz 
5 m × 2,5 cm-ig

X

02 36 03 06 Cink oxi dos rag ta pasz  
5 m × 5 cm-ig

X

02 36 03 09 Cink oxi dos rag ta pasz  
5 m × 5 cm-tõl

X

02 36 06 Se lyem rag ta pasz

02 36 06 03 Se lyem rag ta pasz  
5 m × 2,5 cm-ig

X

02 36 06 06 Se lyem rag ta pasz  
5 m × 5 cm-ig

X

02 36 06 09 Se lyem rag ta pasz  
5 m × 5 cm-tõl

X

02 36 09 Son ta ra rag ta pasz

02 36 09 03 Son ta ra rag ta pasz  
1 m × 6 cm-ig

X

02 36 09 06 Son ta ra rag ta pasz  
2 m × 6 cm-ig

X

02 36 09 09 Son ta ra rag ta pasz  
0,5 m × 6 cm-ig,
gyer mek

X

02 36 09 12 Son ta ra rag ta pasz  
1 m × 6 cm-tõl

X

02 39 KÖTÉSRÖGZÍTÕK

02 39 03 Vli es kö tés rög zí tõ

02 39 03 03 Vli es kö tés rög zí tõ 
5 m × 2,5 cm-ig

X

02 39 03 06 Vli es kö tés rög zí tõ 
5 m × 5 cm-ig

X

02 39 03 09 Vli es kö tés rög zí tõ 
5 m × 5 cm-tõl

X

02 39 03 12 Vli es kö tés rög zí tõ 
10 m × 2,5 cm-ig

X

02 39 03 15 Vli es kö tés rög zí tõ 
10 m × 5 cm-ig

X

02 39 03 18 Vli es kö tés rög zí tõ 
10 m × 10 cm-ig

X

02 39 03 21 Vli es kö tés rög zí tõ 
10 m × 10 cm-tõl

X

02 39 06 Son ta ra kö tés rög zí tõ

02 39 06 03 Son ta ra kö tés rög zí tõ
2 m × 10 cm-ig

X

02 39 06 12 Son ta ra kö tés rög zí tõ
10 m × 5 cm-ig

X

02 39 06 15 Son ta ra kö tés rög zí tõ
10 m × 10 cm-ig

.X

02 39 06 18 Son ta ra kö tés rög zí tõ
10 m × 20 cm-ig

X

02 39 06 21 Son ta ra kö tés rög zí tõ
10 m × 20 cm-tõl

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

02 39 09 Ön ta pa dó kö tés rög zí tõ
pó lyák

02 39 09 06 Ön ta pa dó kö tés rög zí tõ
pó lyák  4 m × 6 cm-ig

X

02 39 09 09 Ön ta pa dó kö tés rög zí tõ
pó lyák  4 m × 8 cm-ig

X

02 39 09 12 Ön ta pa dó kö tés rög zí tõ
pó lyák  4 m × 10 cm-ig

X

02 39 09 15 Ön ta pa dó kö tés rög zí tõ
pó lyák  4 m × 12 cm-ig

X

04 SZEMÉLYES
GYÓGYKEZELÕ
SEGÉDESZKÖZÖK

04 03 LÉGZÉSTERÁPIA
SEGÉDESZKÖZEI

04 03 06 In ha lá to rok

04 03 06 03 Ult ra han gos
in ha lá to rok

In di ká ció: 
mu co vis ci do sis,
chro ni cus bron chi tis,
acut bron chi tis,
bron chi ec ta sia, asth ma
bron chi a le, pse u doc ro up

Fel írá si jo go sult ság:
fek võ be teg-
gyógy in té zet
pul mo no ló gus
szak or vo sa,
tü dõ be teg-gon do zó
szak or vo sa,
gyer mek gyó gyász
osz tály ve ze tõ fõ or vos,
füll-orr- gé gész
osz tály ve ze tõ fõ or vos

X

04 03 06 06 Komp resszo ros
in ha lá to rok

In di ká ció: 
mu co vis ci do sis, acut
bron chi tis, cro ni cus
bron chi tis,
bron chi ec ta sia asth ma
bron chi a le, pse u doc ro up

Fel írá si jo go sult ság:
fek võ be teg-in té zet
pul mo no ló gus
szak or vo sa,
tü dõ be teg-gon do zó
szak or vo sa, fül-orr-
gé gész osz tály ve ze tõ
fõ or vos,
gyer mek gyó gyász
osz tály ve ze tõ fõ or vos

X

04 03 06 09 Kézi in ha lá to rok
in ha lá ci ós
gyógy sze rek hez

In di ká ció: 
mu co vis ci do sis, acut
bron chi tis, cro ni cus
bron chi tis,
bron chi ec ta sia, asth ma
bron chi a le, pse u doc ro up

Fel írá si jo go sult ság:
bel gyó gyász szak or vos,
fül-orr- gé gész
szak or vos,
pul mo no ló gus
szak or vos

X

04 03 12 Lé le gez te tõk

04 03 12 06 Lég zést se gí tõ ké szü lék
tar to zé kok

04 03 12 06 03 CPAP ké szü lék
tar to zé kok

In di ká ció: sú lyos
obst ruc tiv al vá si ap noe

Fel írá si jo go sult ság:
szak mai kol lé gi um ál tal
ki je lölt
al vás di ag nosz ti kai la bor 
szak or vo sa

X

04 03 21 Szí vók
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

04 03 21 03 Szí vó ké szü lé kek tüdõ
és mell ka si meg be te ge -
dé sek re

In di ká ció: obst ruc tiv
lég úti meg be te ge dés,
spon tán vá la dék ürí té si
kép te len ség gel,
lég zõ izom hy po to nia,
re kesz izom hy po to nia,
Gu il la in-Bar re
synd ro ma okoz ta
lég zés kép te len ség

Fel írá si jo go sult ság:
be te get el lá tó osz tály
pul mo no ló gus fõ or vo sa, 
fül-orr-gé gész fõ or vo sa, 
re ha bi li tá ci ós fõ or vo sa

X

04 03 27 Lég zõ izom-erõ sí tõk

04 03 27 03 Be szí vá si/és vagy
ki fú já si el len ál lást
ké pe zõ masz kok

In di ká ció: 
mu co vis ci do sis, asth ma
bron chi a le, chro ni cus
bron chi tis, pos to pe ra tiv
atelectasia, emp hy se ma,  
lég zõ szer vi
ne u ro mus cu la ris 
meg be te ge dé sek

Fel írá si jo go sult ság:
pul mo no ló gus
szak or vos

X

04 03 30 Lég zés mé rõk

04 03 30 03 Csúcs áram lás mé rõk In di ká ció: 
mu co vis ci do sis,
bron chi ec ta sia, asth ma
bron chi a le, obst ruc tiv
bron chi tis, acut
bron chi tis, pse u doc ro up, 
fel sõ lég úti hu rut,
emp hy se ma, la ryn gi tis

Fel írá si jo go sult ság:
pul mo no ló gus
szak or vos,
fül-orr-gé gész
szak or vos,
gyer mek gyó gyász
szak or vos

X

04 03 33 Egyéb
lég zés gyó gyá sza ti
esz kö zök

04 03 33 03 Flut te rek In di ká ció:
bron chi ec ta sia, asth ma
bron chi a le, chro ni cus
bron chi tis, emp hy sa e ma 
(ami kor az in ha lá tor
ott ho ni al kal ma zá sa
még nem szük sé ges) 
mu co vis ci do sis

Fel írá si jo go sult ság:
pul mo no ló gus
szak or vos

X

04 06 KERINGÉSI TERÁPIÁS 
SEGÉDESZKÖZÖK

04 06 06 Ödé ma el le ni kar-, láb-
és más test ré szek re való 
komp resszi ós tex tí li ák

Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re
fel ír ha tó mennyi ség
egy ol da li el lá tás ra
vo nat ko zik, és a
fel írás nál az ol da li sá got
fel kell tün tet ni
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 06 06 03 Ha ris nyák alsó
vég tag ra II.
komp resszi ós fo ko zat

In di ká ció: ki ter jedt alsó
vég ta gi va ri co si tas,
post va ri cec to mi as és
re vas cu la ri za ti os
oe de ma és he ma to ma,
va rix mû tét és
szkle ro ti sa lo ke ze lés
után, postth rom bo ti kus
szind ró ma (in du rá ció és
bõr tü ne tek nél kül)
su per fi ci a lis
throm boph le bi tis 
Meg jegy zés:
amennyi ben a be teg
vég tag já nak mé re te és
de for mi tá sa mi att
do ku men tál tan nem
lát ha tó el stan dard
ter mék kel, méretes
termék rendelhetõ

Fel írá si jo go sult ság:
an gi o ló gus szak or vos,
se bész szak or vos,
gyer mek se bész szak -
or vos, tra u ma to ló gus
szak or vos, 
ér se bész szak or vos,
or to péd szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
bõr gyó gyász szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos

04 06 06 03 03 Térd ha ris nya stan dard
(AD)

X

04 06 06 03 06 Térd ha ris nya mé re tes
(AD)

X

04 06 06 03 09 Comb kö zé pig érõ
stan dard (AF)

X

04 06 06 03 12 Comb kö zé pig
érõ mé re tes (AF)

X

04 06 06 03 15 Comb tõ ig érõ stan dard
(AG)

X

04 06 06 03 18 Comb tõ ig érõ mé re tes
(AG)

X

04 06 06 03 21 Egy szá ras
ha ris nya nad rág stan dard 
(AG/HB)

X

04 06 06 03 24 Egy szá ras
ha ris nya nad rág mé re tes
(AG/HB)

X

04 06 06 03 27 Ha ris nya nad rág
stan dard (AM)

X

04 06 06 03 30 Ha ris nya nad rág mé re tes 
(AM)

X

04 06 06 06 Ha ris nyák alsó
vég tag ra III.
komp resszi ós fo ko zat

In di ká ció: chro ni cus
vé nás elég te len ség
de com pen salt stá di u ma
(cons tans oe de ma),
lympho e de ma
kom pen zá lás utá ni
fo lya ma tos ke ze lé se
Megjegyzés:
amennyi ben a be teg
vég tag já nak mé re te és
de for mi tá sa mi att
do ku men tál tan nem
lát ha tó el stan dard
ter mék kel, mé re tes
termék rendelhetõ

Fel írá si jo go sult ság:
an gi o ló gus szak or vos,
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
bõr gyó gyász szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos,
lympho e de ma ke ze lé sét
vég zõ lympho lo gi ai
köz pont szakorvosa

04 06 06 06 03 Térd ha ris nya stan dard
(AD)

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

04 06 06 06 06 Térd ha ris nya mé re tes
(AD)

X

04 06 06 06 09 Comb kö zé pig érõ
stan dard (AF)

X

04 06 06 06 12 Comb kö zé pig
érõ mé re tes (AF)

X

04 06 06 06 15 Comb tõ ig érõ stan dard
(AG)

X

04 06 06 06 18 Comb tõ ig érõ mé re tes
(AG)

X

04 06 06 06 21 Egy szá ras stan dard
ha ris nya nad rág
(AG/HB)

X

04 06 06 06 24 Egy szá ras mé re tes
ha ris nya nad rág
(AG/HB)

X

04 06 06 06 27 Ha ris nya nad rág
stan dard (AM)

X

04 06 06 06 30 Ha ris nya nad rág mé re tes 
(AM)

X

04 06 06 09 Ha ris nyák alsó
vég tag ra 
IV. komp resszi ós
fo ko zat

In di ká ció:
lympho e de ma
com pen zá lás utá ni
fo lya ma tos ke ze lé se,
an gi o dysp la sia,
elep han ti a sis

Fel írá si jo go sult ság:
an gi o ló gus szak or vos,
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
bõr gyó gyász szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos,
Iymp ho e de ma ke ze lé sét
vég zõ lympho lo gi ai
köz pont  szakorvosa

04 06 06 09 03 Térd ha ris nya (AD) X

04 06 06 09 06 Comb kö zé pig érõ
stan dard (AF)

X

04 06 06 09 09 Comb kö zé pig
érõ mé re tes (AF)

X

04 06 06 09 12 Comb tõ ig érõ stan dard
(AG)

X

04 06 06 09 15 Comb tõ ig érõ mé re tes
(AG)

X

04 06 06 09 18 Egy szá ras
ha ris nya nad rág mé re tes
(AG/HB)

X

04 06 06 09 21 Ha ris nya nad rág mé re tes 
(AM)

X

04 06 06 12 Ha ris nyák fel sõ
vég tag ra 
II. komp resszi ós fo ko zat

In di ká ció:
lympho e de ma
kom pen zá lás utá ni
fo lya ma tos ke ze lé se
Megjegyzés:
amennyi ben a be teg
vég tag já nak mé re te és
de for mi tá sa mi att
do ku men tál tan nem
lát ha tó el stan dard
ter mék kel, mé re tes
ter mék ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság:
an gi o ló gus szak or vos,
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
bõr gyó gyász szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos,
lympho e de ma ke ze lé sét
vég zõ lympho lo gi ai
köz pont szak or vo sa
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 06 06 12 03 Kar ha ris nya stan dard
(CH)

X

04 06 06 12 06 Kar ha ris nya mé re tes
(CH)

X

04 06 06 12 09 Kom bi nált kar ha ris nya
stan dard (AH)

X

04 06 06 12 12 Kom bi nált
kar ha ris nya mé re tes
(AH)

X

04 06 06 12 15 Kesz tyû ujj nél kül
 (AC 0)

X

04 06 06 12 18 Egy uj jas kesz tyû 
(AC 1)

X

04 06 06 12 21 Öt uj jas kesz tyû 
(AC 5)

X

04 06 06 12 24 Egy uj jas
kesz tyû mé re tes (AC 1)

X

04 06 06 12 27 Öt uj jas mé re tes kesz tyû X

04 06 06 15 Ha ris nyák fel sõ
vég tag ra 
III. komp resszi ós
fo ko zat

In di ká ció:
lympho e de ma
kom pen zá lás utá ni
fo lya ma tos ke ze lé se

Fel írá si jo go sult ság:
an gi o ló gus szak or vos,
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
bõr gyó gyász szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos,
lympho e de ma ke ze lé sét
vég zõ lympho lo gi ai
köz pont szak or vo sa

04 06 06 15 03 Kar ha ris nya
váll rög zí tõ vel (CH)

X

04 06 06 15 06 Kar ha ris nya
váll rög zí tõ vel mé re tes
(CH)

X

04 06 06 15 09 Kom bi nált kar ha ris nya
(AH)

X

04 06 06 15 12 Kom bi nált
kar ha ris nya mé re tes

X

04 06 06 15 15 Kesz tyû ujj nél kül 
(AC 0)

X

04 06 06 15 18 Egy uj jas
kesz tyû mé re tes (AC 1)

X

04 06 06 15 21 Öt uj jas kesz tyû (AC 5) X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

04 06 06 18 40%-os meg nyú lá sú
komp resszi ós pó lyák

In di ká ció:
phle both rom bo sis,
va ri co si tas,
throm boph le bi tis,
chro ni cus véna
elég te len ség,
postth rom bo ti kus
szind ró ma
Megjegyzés: a ki hor dá si 
idõ re
fel ír ha tó mennyi ség egy 
vég tag ra vo nat ko zik, és
a fel írás nál a vég ta got
és az ol da li sá got fel kell 
tün tet ni In di ká ció II:
vég tag sé rü lést kö ve tõ en 
pri mer el lá tás ként, vagy 
a fix rög zí tés (gipsz,
funk ci o ná lis
tö rés rög zí tõ) levételét
követõen is rendelhetõ

Fel írá si jo go sult ság:
an gi o ló gus szak or vos,
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, on ko ló gus
szak or vos, bõr gyó gyász 
szak or vos, bel gyó gyász
szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, or to péd
szak or vos,
lympho e de ma ke ze lé sét
vég zõ lympho lo gi ai
köz pont szak or vo sa
Fel írá si jo go sult ság: 
II. in di ká ci ó ban
tra u ma to ló gus
szak or vos, or to péd
szak or vos,
rehabilitációs szakorvos

04 06 06 18 03 5 m × 8 cm-ig X

04 06 06 18 06 5 m × 10 cm X

04 06 0618 09 5 m × 12 cm X

04 06 06 21 70%-os meg nyú lá sú
komp resszi ós pó lyák

In di ká ció:
phle both rom bo sis,
va ri co si tas,
throm boph le bi tis,
chro ni cus véna
elég te len ség,
postth rom bo ti kus
szind ró ma
Megjegyzés: a ki hor dá si 
idõ re
fel ír ha tó mennyi ség egy 
vég tag ra vo nat ko zik, és
a fel írás nál a vég ta got
és az ol da li sá got fel kell 
tüntetni

Felírási jogosultság:
angiológus szakorvos,
sebész szakorvos,
érsebész szakorvos,
onkológus szakorvos,
bõrgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos,
traumatológus
szakorvos, ortopéd
szakorvos,
lymphoedema kezelését
végzõ lymphologiai
központ szakorvosa

04 06 06 21 03 5 m × 8 cm X

04 06 06 21 06 5 m × 10 cm X

04 06 06 21 09 5 m × 12 cm X

04 06 06 24 80%-os megnyúlású
kompressziós pólyák

Indikáció:
phlebothrombosis,
varicositas,
thrombophlebitis,
chronicus véna
elégtelenség,
postthrombotikus
szindróma
Megjegyzés: a kihordási 
idõre
felírható mennyiség egy 
végtagra vonatkozik, és
a felírásnál a végtagot
és az oldaliságot fel kell 
tüntetni

Felírási jogosultság:
angiológus szakorvos,
sebész szakorvos,
érsebész szakorvos,
onkológus szakorvos,
bõrgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos,
traumatológus
szakorvos, ortopéd
szakorvos,
lymphoedema kezelését
végzõ lymphologiai
központ szakorvosa

04 06 06 24 03 8 cm × 5 m-ig X

04 06 06 24 06 10 cm × 5 m-ig X
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 06 06 27 90%-os megnyúlású
kompressziós pólyák

Indikáció:
phlebothrombosis,
varicositas,
thrombophlebitís,
chronicus véna
elégtelenség,
postthrombotikus
szindróma
Megjegyzés: a kihordási 
idõre
felírható mennyiség egy 
végtagra vonatkozik, és
a felírásnál a végtagot
és az oldaliságot fel kell 
tüntetni

Felírási jogosultság:
angiológus szakorvos,
sebész szakorvos,
érsebész szakorvos,
onkológus szakorvos,
bõrgyógyász szakorvos, 
belgyógyász szakorvos,
traumatológus
szakorvos, ortopéd
szakorvos,
lymphoedenia kezelését
végzõ lymphologiai
központ szakorvosa

04 06 06 27 03 8 cm × 5 m X

04 06 06 27 06 10 cm × 5 m X

04 06 06 27 09 12 cm × 5 m X

04 06 06 30 Kompressziós öltözetek Indikáció: égési sérülés
Megjegyzés: a
végtagoknál használt
termékeknél a kihordási
idõre
felírható mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik, és a
felírásnál az oldaliságot
fel kell tüntetni

Felírási jogosultság:
angiológus szakorvos,
érsebész szakorvos,
sebész szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

04 06 06 30 03 Csõkötszerek X

04 06 06 30 06 Kompressziós ruhák
standard

X

04 06 06 30 09 Kompressziós ruhák
(rendelésre készített)

X

04 12 HASI SÉRV-
SEGÉDESZKÖZÖK

04 12 09 Sérvtapaszok, övek és
sérvkötõk

Indikáció: hasfali sérv,
operált hasfali sérv,
köldök sérv
Megjegyzés:
amennyiben a beteg
hasának mérete és
deformitása miatt nem
látható el adaptálható
termékkel,
egyedi méretvétel
alapján készített,
vagy méretes rendelhetõ

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, nõgyógyász
szakorvos, onkológus
szakorvos

04 12 09 03 Normál X

04 12 09 06 Extra X

04 12 09 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

X

04 12 09 12 Haskötõ tartozékok Indikáció: hasi
sérvkötõkhöz

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, nõgyógyász
szakorvos, onkológus
szakorvos

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 12 09 15 Lágyéksérvkötõ Indikáció: lágyéksérv,
heresérv, combsérv
Megjegyzés:
amennyiben a beteg a
sérv mérete miatt nem
látható el adaptálható
termékkel, méretes
rendelhetõ

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
urológus szakorvos

X

04 12 09 18 Here v. combsérvkötõ Indikáció: lágyéksérv,
heresérv, combsérv
Megjegyzés:
amennyiben a beteg a
sérv mérete miatt nem
látható el adaptálható
termékkel, méretes
rendelhetõ

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
urológus szakorvos

X

04 19 SEGÉDESZKÖZÖK
GYÓGYSZER-
BEADÁSHOZ

04 19 06 Befecskendezõ
pisztolyok

Indikáció:
diabetes mellitus
Megjegyzés: 18 éves
kor alatt, napi
háromszori, vagy annál
többszöri inzulinozás
esetén

Felírási jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés
szakorvosa,
gyermekgyógyászati
osztály szakorvosa

X

04 19 09 Egyszer használatos
fecskendõk

04 19 09 03 Tûvel egybeépített
holttér nélküli
fecskendõk

Indikáció:
diabetes mellitus
Megjegyzés: *napi
kétszeri inzulinozás
esetén 60 db, napi
háromszori inzulinozás
esetén 90 db, napi négy, 
vagy annál több
inzulinozás esetén 
120 db rendelhetõ

Felírási jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés
szakorvosa,
gyermekgyógyászati
osztály szakorvosa, a
szakorvosok javaslatára
háziorvos

X

04 19 09 06 Egyszer használatos
fecskendõk

Indikáció: chronicus
betegségek kezeléséhez 
Megjegyzés: 
*a kihordási idõre
felírható mennyiség
szükség szerinti

Felírási jogosultság:
kezelõ szakorvos,
háziorvos

X

04 19 15 Egyszer használatos
fecskendõtûk

04 19 15 03 Egyszer használatos
fecskendõtûk

Indikáció: chronicus
betegségek otthoni
gyógyszerterápiájához
(egyszer használatos
fecskendõhöz)
Megjegyzés: egyszer
használatos
fecskendõkhöz; 
*a kihordási idõre
felírható mennyiség
szükség szerinti

Felírási jogosultság:
kezelõ szakorvos,
háziorvos

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 19 15 06 Egyszer használatos pen 
tûk

Indikáció:
diabetes mellitus
Megjegyzés: 
* a kihordási idõre
felírható  mennyiség
egy penre vonatkozik

Felírási jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés
szakorvosa, a szakorvos 
javaslatára háziorvos

X

04 19 21 Fecskendõkkel
kapcsolatos adagoló
eszközök

04 19 21 03 Inzulin adagolók Indikáció:
diabetes mellitus

Felírási jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés szakorvosa

X

04 19 21 06 Adagoló penek Indikáció:
diabetes mellitus
Megjegyzés: 18 éves
kor alatt, terhes,
intenzifikáit inzulin
kezelésben
részesülõnek, vak, ill.
gyengén látónak, felsõ
végtagjára mozgás-
korlátozottnak; inzulin
fajtánként 
1-1 rendelhetõ

Felírási jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés szakorvosa

X

04 24 FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS 
BIOKÉMIAI
VIZSGÁLÓ
KÉSZÜLÉKEK ÉS
ANYAGOK

04 24 12 Vérelemzõ anyagok

04 24 12 03 Vércukorszintmérõk Indikáció:
inzulinkezelésre szoruló 
diabetes mellitus

Felírási jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés szakorvosa

X

04 24 12 06 Tesztcsíkok Indikáció:
inzulinkezelésre szoruló 
diabetes mellitus
Megjegyzés: *napi
kétszeri inzulinozás
esetén 
2 doboz, napi
háromszori inzulinozás
esetén 6 doboz,
intenzifikált,
regisztráltan napi
minimum négyszeri
inzulinozás esetén 
9 doboz rendelhetõ

Felírási jogosultság:
diabetológiai
szakrendelés
szakorvosa, a szakorvos 
javaslatára háziorvos

X

04 27 INGERLÕK

04 27 09 Nem ortézisként
használt izomingerlõk

Indikáció: végtagok
petyhüdt pareticus,
bénult izmainak
rehabilitációja, definitív 
incontinentia

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
neurológus szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, idegsebész
szakorvos, urológus
szakorvos, nõgyógyász
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 27 09 03 Nem ortézisként
használt izomingerlõk

04 27 09 03 03 Elemmel mûködõ X

04 27 09 03 06 Hálózatról mûködõ X

04 27 15 Fülzúgás
elleni maszkok

04 27 15 03 Eszközök a tinnitus
kezeléséhez

Indikáció: tinnitust
elõidézõ
szervi megbetegedések
kizárása esetén,
gégészeti, neurológiai,
otoneurológiai,
szemészeti akut vagy
krónikus kórfolyamat
megítélésének
függvényében,
perorális, ill. infusios
kezelés eredmény-
telensége esetén, ill. ha
tartós eredmény
nem mutatkozott a nem
eszközös terápia mellett

Felírási jogosultság:
audiológus szakorvos,
fül-orr-gégész
szakorvos

04 27 15 03 03 Noiserek X

04 27 15 03 06 Maskerek X

04 27 15 03 09 Papucs (tinnitus) X

04 39 LÁTÁSGYAKORLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

04 39 03 Segédeszközök
okklúziós kezeléshez

04 39 03 03 Szemtakarók

04 39 03 03 03 Szemtakarók Indikáció: strabizmus,
amblyopia

Felírási jogosultság:
szemész szakorvos

X

04 45 GERINCNYÚJTÁS
ESZKÖZEI

04 45 03 Fekvõ helyzetû húzásra
alkalmas eszköz

04 45 03 03 Fekvõ helyzetû húzásra
alkalmas eszköz

Indikáció: a térd- és
csípõízület megbetege-
dése esetén vagy más
okból fellépõ flexiós
kontaktúrák oldására,
vagy a gerinc, fõleg a
nyaki szakaszon
jelentkezõ fájdalmainak
csillapítására

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

04 45 06 Álló helyzetû húzásra
alkalmas eszköz

04 45 06 03 Álló helyzetû húzásra
alkalmas eszköz

04 45 06 03 03 Ajtóra akasztható
nyújtókészülék

Indikáció: gerinc
degeneratív
elváltozásaihoz társuló
izomspasmusok, 
myogelózisok és
kisízületi distorziók
okozta fájdalmak esetén

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 45 06 03 06 Függesztõ készülék
kartartó nélkül

Indikáció: gerinc
degeneratív
elváltozásaihoz társuló
izomspasmusok, 
myogelózisok és
kisízületi distorziók
okozta fájdalmak esetén

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

04 45 06 03 09 Függesztõ készülék
kartartóval

Indikáció: térd- és
csípõízületi- illetve
gerincelváltozás, ahol a
trakciós kezelés fekvõ
testhelyzetben indokolt

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

04 45 06 03 12 Gerinchúzó készülék Indikáció: fõleg nyaki
gerincelváltozás, ahol a
trakciós kezelés fekvõ
helyzetben indokolt

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

04 45 09 Tartozékok és
kiegészítõk

04 45 09 03 Tartozékok Indikáció: gerincnyújtás 
eszközeihez

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

04 45 09 06 Kiegészítõk álló
helyzetû húzásra
alkalmas eszközhöz

Indikáció: gerincnyújtás 
eszközeihez

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

04 48 MOZGÁS-, ERÕ- ÉS
EGYENSÚLY-
GYAKORLÓ
ESZKÖZÖK

04 48 12 Ujj-, és kéztorna
eszközök

Indikáció: radiális
paresis, extensor ín
sérülés, ulnaris paresis,
rheumatoid arthritis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
 neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
kézsebész szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

04 48 15 Kar-, törzs- és lábtorna
eszközök

04 48 15 03 Csípõtornáztató

04 48 15 03 03 Csípõtornáztató Indikáció: csípõízületi
kontraktúra kezelése

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

04 48 15 06 Alsó végtaghúzó
készülék
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FIX FIX FIX FIX FIX

04 48 15 06 03 Alsó végtaghúzó
készülék

Indikáció: gerinc
degeneratív
elváltozásaihoz társuló
izomspasmusok, 
myogelózisok és
kisízületi distorziók
okozta fájdalmak
kezelésére

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos, 
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 ORTÉZISEK ÉS
PROTÉZISEK

Megjegyzés:
amennyiben a beteg
ellátandó testrészének
a mérete és
deformitása miatt nem
látható el méretso-
rozatos vagy
adaptálható termékkel,
egyedi méretvétel
alapján készített
vagy méretes rendelhetõ

06 03 GERINCORTÉZIS-
RENDSZEREK

06 03 06 Ágyék-keresztcsont
ortézisek

Indikáció: lumbago,
postdiscectomyas
syndroma, spondylosis,
spondylarthrosis,
spondylolisthesis,
fractura ossis pubis sine
dislocatione

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

06 03 06 03 Méretsorozatos X

06 03 06 06 Adaptálható X

06 03 06 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

X

06 03 09 Mellkas-ágyék-kereszt-
csont ortézisek

06 03 09 03 Egyedi méretvétel
alapján készített

06 03 09 03 06 Boston rendszerû Indikáció: lumbalis
scoliosis, Scheuermann
kór, postoperativ
strukturális defektus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 09 03 09 Charlestone rendszerû Indikáció: strukturális
scoliosis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

06 03 09 03 12 Cheneau rendszerû Indikáció: háti
gerincszakasz
érintettsége, scoliosis,
Scheuermann kór,
postoperativ állapot,
strukturális defektus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 09 03 15 Gschwend rendszerû Indikáció: Scheuermann 
kór

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 09 03 18 Milwaukee rendszerû Indikáció: nyaki
és magas háti
strukturális deformáció,
scoliosis, Scheuermann
kór

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 09 03 21 Stagnara rendszerû Indikáció: háti
szakaszra terjedõ
deformitás, súlyosabb
fokú scoliosis,
Scheuermann kór

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 09 03 24 Ülõkorzett rendszerû Indikáció: háti
szakaszra terjedõ
deformitás, súlyosabb
fokú scoliosis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 09 03 27 Traumás fûzõ rendszerû Indikáció: fractura
vertebrae regio dorsalis
et lumbalis
(osteoporosis)

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

06 03 09 03 30 Mobitis korrigáló fûzõ Indikáció: háti és ágyéki 
strukturális deformáció,
scoliosis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 09 06 Tartozékok Indikáció:
egyedi méretvétel
alapján
készített mellkas-ágyék-
keresztcsonti
ortézisekhez

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 03 12 Nyakortézisek Indikáció: spondylosis,
discopathia,
spondylarthrosis a nyaki 
szakaszon, torticollis,
csigolya tumor, nyaki
distorsio, degeneratív
elváltozások,
idegfájdalmak, egyszerû 
stabil törések, luxáció,
luxációs törések primer
nyújtását követõen,
dislocatiora hajlamos
elváltozásoknál a
fájdalom
csökkentésére, meg-
elõzésére

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

06 03 12 06 03 Rugalmas X

06 03 12 06 03 Méretsorozatos X

06 03 12 06 06 Adaptálható X

06 03 15 Nyak-mellkas ortézisek

06 03 15 03 Nyak-mellkas ortézisek,
rögzítésre is

Indikáció: degeneratív
elváltozások,
idegfájdalmak, egyszerû 
stabil törések, luxatio,
luxatios törések primer
nyújtását követõen,
artritis, diszlokációra
hajlamos
elváltozásoknál
fájdalomcsökkentés, 
megelõzés

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

06 03 15 03 03 Nyaki-mellkasi
ortézisek, 
méretsorozatos

X

06 06 FELSÕ VÉGTAGOK
ORTÉZIS
RENDSZEREI
(TESTEN VISELT)

Megjegyzés: a felírásnál 
az oldaliságot fel kell
tüntetni
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FIX FIX FIX FIX FIX

06 06 03 Ujjortézisek Indikáció: distorsio,
subluxatio, luxatio,
arthritis, tendovaginitis,
mûtétek utáni állapot

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
kézsebész szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

06 06 03 06 Adaptálható Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
kézsebész szakorvos

X

06 06 06 Kézortézisek

06 06 06 03 Méretsorozatos Indikáció: distorsio,
subluxatio, luxatio,
arthritis, tendovaginitis,
mûtétek utáni állapot

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
kézsebész szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 06 06 06 Adaptálható Indikáció: distorsio,
subluxatio, luxatio,
arthritis, tendovaginitis,
mûtétek utáni állapot

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
kézsebész szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
reumatológus szakorvos

X

06 06 06 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

Indikáció: rheumatoid
arthritis, n. radiális
pareseis, izomeredetû
bénulások, központi
idegrendszeri eredetû
bénulás

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
kézsebész szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
reumatológus
szakorvos, 
idegsebész szakorvos,
neurológus szakorvos

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

06 06 09 Csuklóortézisek Indikáció: rheumatoid
arthritis, n. radialis
paresis, izomeredetû
bénulások, központi
idegrendszeri eredetû
bénulás, fájdalmas
csuklóízületi mozgások
kiiktatása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, 
kézsebész szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos, 
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos

X

06 06 09 06 Adaptálható X

06 06 09 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

X

06 06 12 Csukló-kéz ortézisek Indikáció: distorsio,
subluxatio, luxatio,
arthritis, tendovaginitis,
mûtétek utáni állapot,
központi és perifériás
idegbénulás

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, kézsebész
szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos, idegsebész
szakorvos,
neurológus szakorvos

X

06 06 15 Könyökortézisek Indikáció: post. op.
rögzítés, könyökízületi
instabilitás, arthrosis,
arthritis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, kézsebész
szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

06 06 15 06 Adaptálható X

06 06 15 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

06 06 24 Váll-könyök ortézisek Indikáció: vállízületi és
FV mûtétek után,
luxatio
humeroscapularis,
luxatio
acromioclavicularis,
contusio omii, humerus
diaphysis középsõ 
3/5-ének törései,
velõûrsínezés után a
stabilitás fokozására,
lemezes OS után, ha a
belsõ rögzítés mellett
külsõ stabilizáció is
szükséges, lemez
eltávolítása után
esetenként javasolt a
végtag fokozott
védelme, elhúzódó törés 
gyógyulás
(álízület mûtéte után)

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos, kézsebész
szakorvos

06 06 24 03 Méretsorozatos X

06 06 24 06 Adaptálható X

06 06 24 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

X

06 12 ALSÓ VÉGTAGOK
ORTÉZIS
RENDSZEREI

Megjegyzés: a nem
párban rendelhetõ
eszközöknél a felírásnál
az oldaliságot fel kell
tüntetni

06 12 03 Lábortézisek

06 12 03 03 Dongalábra

06 12 03 03 03 Méretsorozatos egy
síkban korrigáló

Indikáció: pes adductus Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 03 06 Méretsorozatos három
síkban korrigáló

Indikáció: pes
equinovarus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 03 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

Indikáció: veleszületett
dongaláb, centralis,
illetve perifériás
neurológiai
károsodás miatt
kialakult kóros lábtartás

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 03 06 Diabeteses,
neuropathias lábra,
krónikus talpi fekély
esetén

Indikáció: diabeteses,
neuropathias láb,
chronicus talpi fekéllyel

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 03 09 Erõsen deformált lábra, 
jelentõs pes excavatus,
pes adductus, a láb
nagyfokú varus, valgus
állása esetén

Indikáció: pes
excavatus, pes adductus, 
pes varus, pes valgus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 03 12 Hallux valgusra Indikáció: hallux valgus Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

06 12 03 12 03 Méretsorozatos X

06 12 03 15 Láb izomzatának
bénulására

Indikáció: peroneus
paresis, plaegia

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

06 12 03 18 Lúdtalpbetétek

06 12 03 18 03 Méretsorozatos parafa
sarokékek

Indikáció: pes
calcaneovalgus, pes
calcaneovarus esetén 
18 éves kor alatti
betegnek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 18 06 Méretsorozatos
szilikonos sarokékek

Indikáció: pes
calcaneovalgus, pes
calcaneovarás esetén 
18 éves kor alatti
betegnek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 18 09 Adaptálható merev
betétek

Indikáció: pes planus,
pes transversoplanus,
metatarsus osteotomiák
után 18 éves kor alatti
betegnek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 18 12 Adaptálható félmerev
betétek

Indikáció: pes planus
esetén 18 éves kor alatti
betegnek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 18 15 Egyedi méretvétel
alapján készített merev
betétek

Indikáció: pes
planovalgus esetén 
18 éves kor alatti
betegnek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 18 18 Egyedi méretvétel
alapján készített
félmerev betétek

Indikáció: pes planus
congenitus, pes planus,
pes calcaneovalgus
esetén 18 éves kor alatti
betegnek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 03 18 21 Egyedi méretvétel
alapján készített
variálható betétek

Indikáció: pes planus
esetén 18 éves kor alatti
betegnek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 06 Boka-láb ortézisek

06 12 06 03 Méretsorozatos

06 12 06 03 03 Akut bokaszalag sérülés 
konzervatív kezelésére

Indikáció: egyszerû
bokadystorsio (tartott
felvételen nincs kóros
ízületi megnyúlás),
külboka szalagok
részleges szakadása,
ill. megnyúlása
(megnyúlás kisebb, mint 
10 fok)

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 06 03 06 Merev bokaízületi
rögzítésre

Indikáció: bokatáji
törések mûtét utáni
rögzítése, sebgyógyulást 
követõen, külboka csúcs 
törése, belboka csúcs
törése, boka szalagok
szakadása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 06 03 09 Adaptálható, fém
stabilizálású

Indikáció: chronicus
bokaízületi instabilitás,
chronicus bokaízületi
gyulladás, szalagsérülés
konzervatív kezelés

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 06 06 Adaptálható
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06 12 06 06 03 Peroneus emelõ Indikáció: peroneus
bénulás a lábszár
szintjében

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 06 06 06 Ortézis lábszártörés
esetén

Indikáció: lábszártörés
(2-6 heted
magasságban), septicus
törés, osteosynthesis
után

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 06 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

06 12 06 09 03 Fixált bokaízülettel Indikáció: centrális és
perifériás bénulás,
diabetes mellitus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
reumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 06 09 06 Fixált bokaízülettel,
patella ínra támaszkodó

Indikáció: chronicus
bokaízületi megbete-
gedések esetén, a
bokaízület részleges
tehermentesítésére,
merev bokaízületi
rögzítéssel, Achilles ín
ruptura post. op.
szakában

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
reumatológus szakorvos

X

06 12 06 09 09 Lábbénulásra járógépek Indikáció: alsóvégtag
veleszületett bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 09 Térdortézisek

06 12 09 06 Adaptálható

06 12 09 06 03 Gumiszövetes
oldalsínnel

Indikáció: térdízületi
instabilitás

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 09 06 06 Gumiszövetes,
szabályozható
mozgásterjedelmû
oldalsínnel, várhatóan 
6 hétig tartó rögzítésre

Indikáció: térdízületi
instabilitás (várhatóan
6 hétig tartó rögzítésre)

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 09 09 Egyedi méretvétel
alapján készített
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FIX FIX FIX FIX FIX

06 12 09 09 03 Mûanyag, három
hónapnál hosszabb ideig 
tartó kezelésre, merev
térdízülettel

Indikáció: nagyfokú
térdízület instabilitások,
lezajlott degeneratív
térdízületi betegség után 
(3 hónapnál hosszabb
ideig tartó kezelésre)

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, ortopéd
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 09 09 06 Mûanyag, hat hétnél
hosszabb ideig tartó
kezelésre, változtatható
mozgástartománnyal
(gyermek)

Indikáció: nagyfokú
térdízület instabilitás 
(6 hétnél hosszabb ideig 
tartó kezelésre)
Megjegyzés: *
gyermekek részére 
(18 éves kor alatt
rendelhetõ)

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, ortopéd
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 09 09 09 Mûanyag, hat hétnél
hosszabb ideig tartó
kezelésre, változtatható
mozgástartománnyal
(felnõtt)

Indikáció: nagyfokú
térdízület instabilitás 
(6 hétnél hosszabb ideig 
tartó kezelésre)

Felírási jogosultság:
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, ortopéd
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 12 09 09 12 Térdízületi kontraktúra
kezelõ

Indikáció: lábszár
amputációt követõen, a
térdízületi contractura
megelõzésére

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 15 Csípõortézisek

06 12 15 03 Méretsorozatos

06 12 15 03 03 Abdukciós sin Indikáció: csípõ
veleszületett
subluxatiója, instabil
csípõ, csípõ egyéb
deformitása, csípõ
dysplasiája

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 12 15 03 06 Osteoporosis ortézis Indikáció: osteoporosis,
amennyiben
osteodensitometriával
kisebb, mint 2,5 SD
értékû T. score mérhetõ

Felírási jogosultság:
osteoporosis centrum
szakorvosa

X

06 12 15 06 Adaptálható Indikáció: csípõ
veleszületett
subluxatiója, instabil
csípõ, csípõ egyéb
deformitása, csípõ
dysplasiája

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

06 12 15 06 03 Abdukciós heveder X

06 12 15 09 Egyedi méretvétel
alapján készített

06 12 15 09 03 Merev ízülettel Indikáció: coxitis,
elõrehaladott
coxarthrosis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 15 09 06 Szabad ízülettel Indikáció:
osteochondritis, Perthes
kór

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 Csípõ-térd-boka-láb
ortézisek
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06 12 18 03 Medenceöves
négykörsines készülék

06 12 18 03 03 Egyoldali négykörsines Indikáció: musculus
quadriceps bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 06 Egyoldali négykörsines, 
térdzárral

Indikáció: musculus
quadriceps bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 09 Egyoldali négykörsines, 
tehermentesítõ
tubertámasszal

Indikáció: musculus
quadriceps bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 12 Egyoldali négykörsines, 
térdzárral,
tehermentesítõ
tubertámasszal

Indikáció: musculus
quadriceps bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 15 Egyoldali négykörsines, 
combrészen tokkal

Indikáció: musculus
quadriceps bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 18 Egyoldali négykörsines, 
térdzárral,
tehermentesítõ
tubertámasszal,
combrészen tokkal

Indikáció: musculus
quadriceps bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 21 Egyoldali, medence-
öves, négykörsines,
zárszerk., fémsín

Indikáció: egyoldali
csípõ, comb és lábszár
együttes bénulása esetén

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 24 Egyoldali, keretfûzõvel
egybeépített, fûzõ,
fémsín

Indikáció: egyoldali
csípõ, comb és lábszár
együttes bénulása,
társulva az ágyéki
gerincszakasz
izomzatának nagyfokú
gyengülésével

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 27 Kétoldali medenceöves,
négykörsines, zárszerk., 
fémsín

Indikáció: kétoldali
csípõ, comb és lábszár
együttes bénulása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 30 Kétoldali, keretfûzõvel
egybeépített, fémsín

Indikáció: kétoldali
csípõ, comb és lábszár
együttes bénulása,
társulva az ágyéki
gerincszakasz
izomzatának nagyfokú
gyengülésével

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 18 03 33 Perthes kór kezelõ
ortézis

Indikáció: Perthes kór Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 12 30 Tartozékok

06 12 30 03 Tartozékok alsó végtag
ortézisekhez

Indikáció:
egyedi méretvétel
alapján készített alsó
végtag ortézisekhez

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 18 FELSÕ VÉGTAGOK
PROTÉZIS-
RENDSZEREI

Megjegyzés: a felírásnál 
az oldaliságot fel kell
tüntetni
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06 18 03 Részleges kézprotézisek Indikáció: egy vagy
több kézujj, ujjrész, kéz
részleges vagy teljes
veleszületett, ill.
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos, ortopéd
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, kézsebész
szakorvos

06 18 03 03 Ujjcsonkra, kézcsonkra X

06 18 09 Alkarcsonkprotézisek
(könyök alatti)

Indikáció: kéz, alkar
veleszületett, vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 18 09 03 Alkarcsonkra
kozmetikus protézisek

X

06 18 09 06 Alkarcsonkra munkakar 
protézisek

X

06 18 09 09 Alkarcsonkra vállhúzós
protézisek

X

06 18 15 Felkarcsonkprotézisek
(könyök feletti)

Indikáció: alkar, felkar
veleszületett, vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 18 15 03 Felkarcsonkra
kozmetikus protézisek

X

06 18 15 06 Felkarcsonkra vállhúzós 
protézisek

X

06 18 15 09 Felkarcsonkra 
munkakar protézisek

X

06 18 18 Vállcsonkprotézisek Indikáció: felkar
veleszületett, vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 18 18 03 Vállcsonkra kozmetikus
protézisek

X

06 18 18 06 Vállcsonkra vállhúzós
protézisek

X

06 18 24 Kézprotézisek

06 18 24 03 Kiegészítõk felsõ végtag 
protézisekhez

X
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06 18 27 Kampók és rendeltetési
szerszámok

Indikáció: felsõ végtag
protézishez

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos, sebész
szakorvos

06 18 27 03 Kampók és rendeltetési
eszközök felsõ végtag
protézisekhez

X

06 24 ALSÓ VÉGTAGOK
PROTÉZIS-
RENDSZEREI

Megjegyzés: a nem
párban rendelhetõ
eszközöknél a felírásnál
az oldaliságot fel kell
tüntetni

06 24 03 Részleges lábprotézisek Indikáció: láb
veleszületett vagy
szerzett, részleges vagy
teljes hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 24 03 03 Lábcsonkra mûanyag
protézisek

X

06 24 03 06 Lábcsonkra fatokos
protézisek

X

06 24 03 09 Lábcsonkra bõrtokos
protézisek

X

06 24 09 Lábszárcsonkprotézisek
(térd alatti)

Indikáció: láb és a
lábszár veleszületett
vagy szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 24 09 03 Lábszárcsonkra 
mûanyag protézis

X

06 24 09 06 Lábszárcsonkra fatokos
protézisek

X

06 24 09 09 Lábszárcsonkra
bõrtokos protézisek

X

06 24 09 12 Lábszárcsonkra
csõvázas protézisek I.
verõér szûkület miatt
amputáltak részére

X

06 24 09 15 Lábszárcsonkra
csõvázas protézisek II.
nem verõér
szûkület miatt
amputáltak részére

X
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06 24 09 18 Lábszárprotézisek alsó
végtag fejlõdési
rendellenességeire

Indikáció: láb, lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 24 12 Térdcsonkprotézisek

06 24 12 03 Egyéb térdcsonk-
protézisek

Indikáció: láb, a lábszár
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos

X

06 24 15 Combcsonkprotézisek
(térd feletti)

Indikáció: láb, a lábszár
és a comb veleszületett
vagy szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 24 15 03 Combcsonkra fatokos
protézisek

X

06 24 15 06 Combcsonkra félbõrös,
bõrös protézisek

X

06 24 15 09 Combcsonkra mûanyag
protézisek

X

06 24 15 12 Combcsonkra csõvázas
protézisek I. verõér
szûkület miatt
amputáltak részére

X

06 24 15 15 Combcsonkra csõvázas
protézisek II. nem
verõér szûkület miatt
amputáltak részére

X

06 24 15 18 Combcsonkra geriátriai 
protézisek

X

06 24 15 21 Combprotézisek alsó
végtag fejlõdési
rendellenességeire

Indikáció: a comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos

X

06 24 18 Csípõcsonkprotézisek Indikáció: láb, lábszár
és comb veleszületett,
vagy szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 24 18 03 Csípõízületi csonkra
fatokos protézisek

X
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06 24 18 06 Csípõízületi csonkra
csõvázas protézisek
verõér-szûkület miatt
amputáltak részére

Indikáció: medence
resectio után is 

X

06 24 18 09 Csípõízületi csonkra
csõvázas protézisek nem 
verõér szûkület miatt
amputáltak részére

Indikáció: medence
resectio után is

X

06 24 48 Ideiglenes protézisek a
csonkolt alsó végtagok
korai mozgathatósága
céljából

Indikáció: a láb, a
lábszár és a comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

06 24 48 03 Nem átalakítható
ideiglenes protézisek,
alsóvégtag-amputáltak
korai mobilizálására

06 24 48 03 03 Lábszárcsonkra Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
gyermeksebész
szakorvos

X

06 24 48 03 06 Nem
verõérszûkület miatt

X

06 24 48 06 Átalakítható ideiglenes
protézisek az
alsóvégtag-amputáltak
korai mobilizálására

06 24 48 06 03 Csõvázas Indikáció: medence
resectio után is

X

06 24 54 Tartozékok

06 24 54 03 Külsõ korrekciók Indikáció: a láb, a
lábszár és a comb
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos

X

06 24 54 06 Bõrrel való bevonás Indikáció: láb, lábszár
és comb amputáció,
sorvadt izomzattal
rendelkezõ, nehezen
függeszthetõ protézises
eseteknél, preventív
eszközként

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos

X

06 24 54 09 Függesztések Indikáció: láb és lábszár 
veleszületett vagy
szerzett hiánya

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos

X
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06 24 54 12 Medencekosár Indikáció; láb, lábszár
és a comb veleszületett
vagy szerzett
hiánya medence resectio 
után

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos

X

06 24 54 15 Egyéb tartozékok Indikáció: láb, a lábszár
és a comb veleszületett
vagy szerzett
hiánya medence resectio 
után

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos, sebész
szakorvos

X

06 30 MÁS, NEM VÉGTAG
PROTÉZISEK

06 30 03 Parókák Indikáció: alopecia
totalis, alopecia areata

Felírási jogosultság:
bõrgyógyász szakorvos, 
onkológus szakorvos,
haematológus szakorvos

06 30 03 03 Valódi hajból Megjegyzés:
allergológiai vizsgálattal 
igazolt mûszál allergia
esetén rendelhetõ

X

06 30 03 06 Mûszálból X

06 30 18 Emlõprotézisek (mell) Megjegyzés: a kihordási 
idõre
felírható mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik, és a
felírásnál az oldaliságot
fel kell tüntetni

06 30 18 03 Ideiglenes mell-
protézisek

Indikáció:
teljes mellamputáció
után, részleges
mellamputáció után a
seb gyógyulásáig, a
sugárterápia
befejezéséig

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
onkológus szakorvos

X

06 30 18 06 Szilikonos mellprotézis

06 30 18 06 03 Szilikonos
teljes mellprotézis

Indikáció: fejlõdési
rendellenesség, teljes
amputáció

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
onkológus szakorvos

X

06 30 18 06 06 Szilikonos
részleges mellprotézis

Indikáció: részleges ún.
emlõmegtartó mûtétek
(subcután mastectomia,
quadrans resectio) után,
a hiányzó mell térfo-
gatának pótlására a
teljes sebgyógyulást, ill. 
sugárkezelést követõen

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
onkológus szakorvos

X

06 30 18 06 09 Szilikonos
teljes mellprotézis,
méretes

Indikáció: a mell teljes
eltávolítása után, a teljes 
sebgyógyulás, ill. a
sugárkezelést követõen
Megjegyzés:
amennyiben a beteg
standard termékkel nem
látható el, méretes
rendelhetõ

Felírási jogosultság:
sebész szakorvos,
onkológus szakorvos

X
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06 30 21 Szemprotézisek Megjegyzés: a felírásnál 
az oldaliságot fel kell
tüntetni

06 30 21 03 Epithesis Indikáció: szem- vagy a
szemüreg rosszindulatú
megbetegedései, szem
eltávolítását indikáló
sérülések

Felírási jogosultság:
szemész szakorvos,
onkológus szakorvos

X

06 30 21 06 Mûszemek Indikáció: sérült
szemcsonk esetén
Megjegyzés:
amennyiben a beteg
standard termékkel nem
látható el, egyéni
mûszem rendelhetõ

Felírási jogosultság:
szemész szakorvos

X

06 30 24 Fülprotézisek

06 30 24 03 Fülprotézisek Indikáció: a fül egyéb
területeinek
rosszindulatú
daganatos megbete-
gedései vagy pótlást
igénylõ sérülései
Megjegyzés: a felírásnál 
az oldaliságot fel kell
tüntetni

Felírási jogosultság:
onkológus szakorvos,
sebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
fül-orr-gégész
szakorvos

X

06 30 27 Orrprotézisek Indikáció: orr egyéb
területeinek
rosszindulatú
daganatos megbete-
gedései vagy pótlást
igénylõ sérülései

Felírási jogosultság:
onkológus szakorvos,
sebész szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
fül-orr-gégész
szakorvos

X

06 30 30 Összetett arcprotézisek Indikáció: az arc egyéb
területeinek
rosszindulatú
daganatos megbete-
gedései vagy pótlást
igénylõ sérülései
Megjegyzés: a felírásnál 
az oldaliságot fel kell
tüntetni

Felírási jogosultság:
onkológus szakorvos,
sebész szakorvos,
szájsebész szakorvos

X

06 30 33 Szájpadprotézisek

06 30 33 03 Egyéb szájpadprotézisek

06 30 33 03 03 Obturátorok Indikáció: szájpadlás
veleszületett
rendellenessége, ill.
daganatos megbetege-
dése következtében
létrejött szájpadlás
hiány zárása

Felírási jogosultság:
onkológus szakorvos,
szájsebész szakorvos

X

06 30 33 06 Állkapocs elõrehelyezõ
szájprotézis

Indikáció: enyhe és
közepes obstruktív
alvási apnoe

Felírási jogosultság:
fül-orr-gégész
szakorvos

X

06 30 33 09 Szájpadlás lemez Indikáció: Down-kóros
betegek jelentõs
szájpadelváltozása

Felírási jogosultság:
szájsebész szakorvos,
fogszabályozó
szakorvos

X
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06 30 36 Mûfogsorok Indikáció: foghiány
típusok
osztályozásának 
megfelelõen tervezett
fogpótlás

Felírási jogosultság:
fogszakorvos,
szájsebész szakorvos

06 30 36 03 Kivehetõ fogpótlások Megjegyzés:
*porcelán mûfog
garnitúra allergológiai
vizsgálattal igazolt
akrilát allergia esetén
rendelhetõ

X

06 30 36 06 Rögzített fogpótlások Megjegyzés: 18 éves
kor alatt, terhes és
gyermekágyas nõknek a 
szülést követõ 90 napig, 
valamint nem csontvelõ
transplantatio miatt
elvégzett góckutatást
követõ fog extrahálás
utáni elsõ ellátáskor
rendelhetõ

X

06 30 37 Fogszabályozás
segédeszközei

Indikáció: fog fejlõdési
és alaki
rendellenességei
Megjegyzés: 18 éves
kor alattiaknak
rendelhetõ

Felírási jogosultság:
fogszabályozó
szakorvos

06 30 37 03 Kivehetõ fogszabályozó
készülékek

X

06 30 37 06 Rögzített fogszabályozó
készülékek

Megjegyzés: lingualis,
palatinalis és
transpalatinalis ív
Multiband készülékhez
rendelhetõ, ha a kezelés
alatt csere szükséges

X

06 30 89 Egyéb kozmetikai
protézisek

06 30 89 03 Méhgyûrû Indikáció: uterus
helyzeti
rendellenességei

Felírási jogosultság:
nõgyógyász szakorvos

X

06 33 ORTOPÉD CIPÕK ÉS
TARTOZÉKAIK

Megjegyzés: Járóképes
beteg alsó végtagjának
paralysise vagy súlyos
paresise esetén a
kihordási idõ hat hónap

06 33 03 Méretsorozatos

06 33 03 03 Egészséges lábra és
alsó végtag protézisre

06 33 03 03 03 Egyoldali lábdeformitás 
esetén az egészséges
lábra, alsó végtag
protézisre

Indikáció: egészséges
lábra,
kozmetikus mûvégtagra, 
alsó végtag protézisre és 
szandálos
járókészülékhez, ha
a másik lábra ortopéd
cipõ szükséges

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X

06 33 06 Rendelésre készült
ortopéd lábbelik
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06 33 06 03 Ortopéd cipõ deformált
lábra

06 33 06 03 03 Ortopéd cipõ bõr
béléssel

Indikáció: Pirogov,
Chopart, Syme, Charp
szerinti csonkolásokhoz
kiírt protézishez,
szandálos
járókészülékhez

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 06 03 06 Ortopéd cipõ deformált
lábra

Indikáció: hallux
legalább 30%-nál
nagyobb lateralis
deviatioja, és kettõ vagy 
több digitus malleolus
együttes fennállása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 06 03 09 Ortopéd cipõ
gyerekeknek

Indikáció: láb valgus,
varus, calcaneus,
equinus állása
zsugorodott elõláb
1,5 cm-nél nem
nagyobb belsõ
sarokemelésig,
bénulásos megbetegedés 
kezelésére,
utókezelésére (nem
írható fel: járógéphez,
csonkolt elõláb
2,0 cm-nél nagyobb
lábrövidülésre)
Megjegyzés: 18 éves
kor alatt rendelhetõ

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 06 06 Ortopéd cipõ erõsen
deformált lábra

06 33 06 06 03 Ortopéd cipõ csonkolt
lábra

Indikáció: lábujjak,
vagy a lábközépcsontok
vonalában történt
csonkolás

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X

06 33 06 06 06 Ortopéd cipõ rövidült
végtagra

Indikáció: alsó végtag
rövidülése

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X

06 33 06 06 09 Ortopéd cipõ nagyfokú
végtagrövidülésre

Indikáció: alsó végtag
rövidülése 9-25 cm-ig

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 06 06 12 Ortopéd cipõ erõsen
deformált lábra
4,5-9,5 cm emeléssel

Indikáció: erõsen
deformált lábra
4,5-9,5 cm-es végtag
rövidülés esetén, pes
varus, pes
calcaneovalgus, 
pes calcaneovarus,
deformált láb, 
alsó végtag rövidülés,
pes valgus, pes equinus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X
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06 33 06 06 15 Ortopéd cipõ erõsen
deformált lábra 9,5 cm
feletti emeléssel

Indikáció; pes equinus,
pes valgus, pes varus,
pes calcaneovalgus,
 pes calcaneovarus,
deformált láb, 9,5 cm
feletti alsó végtag
rövidülés

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 06 06 18 Ortopéd cipõ erõsen
deformált lábra 4,5 cm
emelésig

Indikáció: valgus, varus, 
calcaneus és equinus
állásban még nem
fixálódott, vagy rögzült, 
vagy zsugorodott elõláb 
esetén, ha 4,5 cm-nél
nem nagyobb belsõ
sarokemelés szükséges.
Nagy mértékû
nyirokpangás miatti
deformitás esetén.
Megjegyzés: 18 éves
kor alatt abban az
esetben rendelhetõ, ha a
beteg dokumentáltan
nem látható el 
C-60 cipõvel

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 06 09 Neuropathia esetén Indikáció:
szövõdményként
kialakult neuropathia
esetén, ha a 128-as
rezgésszámú
hangvillával
kimutatottan a 
8 fokozatú skálán belül
5-ös érték alatti a beteg
vibrációs érzésküszöbe

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

06 33 06 09 03 A lábon számottevõ
deformitás nincs

X

06 33 06 09 06 A lábon kifejezett
deformitás és/vagy
fekély van

X 

06 33 09 Átalakított szabványos
lábbelik

06 33 09 03 Tartozékok hozott
cipõkhöz

06 33 09 03 03 Lábemelõ szíjazat Indikáció: lábfeszítõ
izom mûködési zavarai
esetén a lábfej
helyzetének
a megtartására

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 09 03 06 Kímélõ habszivacs Indikáció: exostosis
calcanei, hyperaerthesia
pedis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 09 03 09 Gördülõ talp Indikáció: elõláb
ízületének fájdalma
esetén, ízület vagy
ízületcsoport mozgatá-
sának korlátozása, végig 
acéllemez beépítése
esetén

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 09 03 12 Talp- és sarokdöntés Indikáció: pes valgus,
pes varus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

2007/98. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7281



 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

06 33 09 03 15 Laticel párnázás teljes
talpfelületen

Indikáció: exostosis
calcanei, hyperaesthesia 
pedis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 09 03 18 Acéllemez talp alá
építése

Indikáció: láb
ízületeinek mozgásakor
fellépõ kifejezett
fájdalom esetén

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 Tartozékok ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 03 Beépített lúdtalpbetét Felírhatóság: C-13
ortopéd cipõhöz

06 33 12 03 03 Beépített lúdtalpbetét
parafa

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedése, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos.

X

06 33 12 03 06 Beépített
lúdtalpbetét magasított
parafa

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedésekor, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 06 Szendvics szerkezetû
betét

Felírhatóság: C-11,
C-13 ortopéd cipõkhöz

06 33 12 06 03 Szendvics szerkezetû
beépített betét

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedésekor, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 09 16 cm-es
cipõszár magasságig

Felírhatóság: C-11,
C-12, C-13 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 09 03 16 cm-es
cipõszár magasságig
báránybõr bélés

Indikáció: heges
bõrfelület,
nyomásérzékenység

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

7282 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/98. szám



 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

06 33 12 09 06 16 cm-es
cipõszár magasságig bõr 
bélés

Indikáció: nagyobb
kopásállósági
követelmény biztosítása 
a cipõ hõszigetelésének, 
vízgõz felvevõ és
elvezetõ képességének
javítása, egyéb
lábhigiéniai
követelmények
elõsegítése, cipõszárba
végig kéreg felírása
esetén, ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgásának korlátozása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X

06 33 12 09 09 16 cm-es
cipõszár magasságig
cipõszár kapcsozás

Indikáció: mozgásban
korlátozott betegeknek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 09 12 16 cm-es
cipõszár magasságig
cipõszárban végig kéreg

Indikáció: ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgatásának
korlátozottsága
Felírhatóság:  
C-12 ortopéd cipõhöz

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 12 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig

Felírhatóság: C-11,
C-12, C-13 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 12 03 Magasabb cipõszár
25 cm szármagasságig

Indikáció: boka
instabilitás, pes equinus, 
jelentõs lábrövidülés

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X

06 33 12 12 06 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig
báránybõr bélés

Indikáció: heges
bõrfelület,
nyomásérzékenység

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X

06 33 12 12 09 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig bõr
bélés

Indikáció: nagyobb
kopásállósági
követelmény biztosítása 
a cipõ hõszigetelésének, 
vízgõz felvevõ és
elvezetõ képességének
javítása, egyéb
lábhigiéniai
követelmények
elõsegítése, cipõszárba
végig kéreg felírása
esetén, ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgatásának
korlátozottsága

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X
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06 33 12 12 12 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig cipõszár 
kapcsozás

Indikáció: mozgásban
korlátozott betegeknek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs
szakorvos,
traumatológus
szakorvos

X

06 33 12 15 Gördülõ talp Felírhatóság: C-13
ortopéd cipõhöz

06 33 12 15 03 Gördülõ talp Indikáció: elõláb
ízületének fájdalma
esetén ízület vagy
ízületcsoport 
mozgatásának
korlátozottsága, végig
acéllemez beépítése
esetén

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 18 Talp- és sarokdöntés Felírhatóság: C-13
ortopéd cipõhöz

06 33 12 18 03 Talp- és sarokdöntés Indikáció: pes valgus,
pes varus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 21 Sarokmagasítás 6 cm
felett

Felírhatóság: C-13
ortopéd cipõhöz

06 33 12 21 03 Sarokmagasítás 6 cm
felett

Indikáció:
végtagrövidülés,
equinus lábállás,
lábdeformitás

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 24 Laticel párna a talpon Felírhatóság: C-13
ortopéd cipõhöz

06 33 12 24 03 Laticel párna a
talpfelület egy részén

Indikáció: exostosis
calcanei, hyperaesthesia 
pedis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 24 06 Laticel párna a talp
felületén

Indikáció: exostosis
calcanei, hyperaesthesia 
pedis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 27 Beépített lúdtalpbetét Felírhatóság: C-60
ortopéd cipõhöz

06 33 12 27 03 Beépített lúdtalpbetét
parafa

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedése, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 27 06 Beépített
lúdtalpbetét magasított
parafa

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedésekor, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 30 Szendvics szerkezetû
betét

Felírhatóság: C-60
ortopéd cipõhöz
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06 33 12 30 03 Szendvics szerkezetû
beépített betét

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedésekor, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 33 Total kontakt betét Felírhatóság: C-51
ortopéd cipõhöz

06 33 12 33 03 Total kontakt betét
beépített

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 36 16 cm-es
cipõszár magasságig

Felírhatóság: C-60,
C-50, C-51 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 36 03 16 cm-es
cipõszár magasságig
báránybõr bélés

Indikáció: heges
bõrfelület,
nyomásérzékenység

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X 

06 33 12 36 06 16 cm-es
cipõszár magasságig bõr 
bélés

Indikáció: nagyobb
kopásállósági
követelmény biztosítása 
a cipõ hõszigetelésének, 
vízgõz felvevõ és
elvezetõ képességének
javítása, egyéb
lábhigiéniai
követelmények
elõsegítése, cipõszárba
végig kéreg felírása
esetén, ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgásának korlátozása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X 

06 33 12 36 09 16 cm-es
cipõszár magasságig
cipõszár kapcsozás

Indikáció: mozgásban
korlátozott betegeknek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 36 12 16 cm-es
cipõszár magasságig
cipõszárban végig kéreg

Indikáció: ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgatásának
korlátozottsága

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos
Felírhatóság: C-60
ortopéd cipõhöz

X

06 33 12 39 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig

Felírhatóság: C-60,
C-50, C-51 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 39 03 Magasabb cipõszár
25 cm szármagasságig

Indikáció: boka
instabilitás, pes equinus, 
jelentõs lábrövidülés

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 39 06 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig
báránybõr bélés

Indikáció: heges
bõrfelület,
nyomásérzékenység

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X
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06 33 12 39 09 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig bõr
bélés

Indikáció: nagyobb
kopásállósági
követelmény biztosítása 
a cipõ hõszigetelésének, 
vízgõz felvevõ és
elvezetõ képességének
javítása, egyéb
lábhigiéniai
követelmények
elõsegítése, cipõszárba
végig kéreg felírása
esetén, ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgatásának
korlátozottsága

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 39 12 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig cipõszár 
kapcsozás

Indikáció: mozgásban
korlátozott betegeknek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 42 Gördülõ talp Felírhatóság: C-60
ortopéd cipõhöz

06 33 12 42 03 Gördülõ talp Indikáció: elõláb
ízületének fájdalma
esetén ízület vagy
ízületcsoport
mozgatásának
korlátozottsága, végig
acéllemez beépítése
esetén

Felírási jogosultság;
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 45 Talp- és sarokdöntés Felírhatóság: C-60
ortopéd cipõhöz

06 33 12 45 03 Talp- és sarokdöntés Indikáció: pes valgus,
pes varus

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 48 Laticel párna a talpon Felírhatóság: C-60
ortopéd cipõhöz

06 33 12 48 03 Laticel párna a
talpfelület egy részén

Indikáció: exostosis
calcanei, hyperaesthesia 
pedis

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 48 06 Laticel párna a talp
felületén

Indikáció: exostosis
calcanei, hyperaesthesia 
pedis

Felírási jogosultság;
ortopéd szakorvos

X

06 33 12 51 Beépített lúdtalpbetét Felírhatóság; C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 51 03 Beépített lúdtalpbetét
parafa

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedése, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X
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06 33 12 51 06 Beépített
lúdtalpbetét magasított
parafa

Indikáció; láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedésekor, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság;
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 54 Szendvics szerkezetû
betét

Felírhatóság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 54 03 Szendvics szerkezetû
beépített betét

Indikáció: láb hossz- és
harántboltozatának
süllyedésekor, supinalt
vagy pronált
saroktengely
ferdülésekor, mint
társult deformitás,
kontakt lúdtalp esetén
alkalmazása ellenjavallt

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 57 Lábemelõ szíjazat Felírhatóság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 57 03 Lábemelõ szíjazat Indikáció: lábfeszítõ
izom mûködési zavarai

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 60 Bokaszíj Felírhatóság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 60 03 Bokaszíj Indikáció; instabil boka, 
pes calcaneovarus, pes
calcaneovalgus

Felírási jogosultság;
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 63 16 cm-es
cipõszár magasságig

Felírhatóság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 63 03 16 cm-es
cipõszár magasságig
báránybõr bélés

Indikáció: heges
bõrfelület,
nyomásérzékenység

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X
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06 33 12 63 06 16 cm-es
cipõszár magasságig bõr 
bélés

Indikáció: nagyobb
kopásállósági
követelmény biztosítása 
a cipõ hõszigetelésének, 
vízgõz felvevõ és
elvezetõ képességének
javítása, egyéb
lábhigiéniai
követelmények
elõsegítése, cipõszárba
végig kéreg felírása
esetén, ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgásának korlátozása

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 63 09 16 cm-es
cipõszár magasságig
cipõszár kapcsozás

Indikáció: mozgásban
korlátozott betegeknek

Felírási jogosultság;
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 63 12 16 cm-es
cipõszár magasságig
cipõszárban végig kéreg

Indikáció: ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgatásának
korlátozottsága

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 66 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig

Felírhatóság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 ortopéd
cipõkhöz

06 33 12 66 03 Magasabb cipõszár
25 cm szármagasságig

Indikáció: boka
instabilitás, pes equinus, 
jelentõs lábrövidülés

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 66 06 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig
báránybõr bélés

Indikáció: heges
bõrfelület,
nyomásérzékenység

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X

06 33 12 66 09 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig bõr
bélés

Indikáció: nagyobb
kopásállósági
követelmény biztosítása 
a cipõ hõszigetelésének, 
vízgõz felvevõ és
elvezetõ képességének
javítása, egyéb
lábhigiéniai
követelmények
elõsegítése, cipõszárba
végig kéreg felírása
esetén, ugróízület
chronicus gyulladása,
fájdalmas ízület vagy
ízületcsoport 
mozgatásának
korlátozottsága

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs szakorvos

X
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06 33 12 66 12 17 cm-tõl 25 cm
szármagasságig cipõszár 
kapcsozás

Indikáció: mozgásban
korlátozott betegeknek

Felírási jogosultság:
ortopéd szakorvos,
traumatológus
szakorvos,
rehabilitációs 
szakorvos

X

06 33 12 69 Gör dü lõ talp Fel ír ha tó ság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 or to péd
ci põk höz

06 33 12 69 03 Gör dü lõ talp In di ká ció: elõ láb
ízü le té nek fáj dal ma
ese tén ízü let vagy
ízü let cso port
moz ga tá sá nak
kor lá to zott sá ga, vé gig
acél le mez be épí té se
ese tén

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós szak or vos

X

06 33 12 72 Talp- és sa rok dön tés Fel ír ha tó ság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 or to péd
ci põk höz

06 33 12 72 03 Talp- és sa rok dön tés In di ká ció: pes val gus,
pes va rus

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós szak or vos

X

06 33 12 75 Sa rok ma ga sí tás 6 cm
fe lett

Fel ír ha tó ság: C-21
or to péd ci põ höz

06 33 12 75 03 Sa rok ma ga sí tás 6 cm
fe lett

In di ká ció:
vég tag rö vi dü lés,
equ i nus láb ál lás,
láb de for mi tás

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos

X

06 33 12 78 La ti cel pár na a tal pon Fel ír ha tó ság: C-14,
C-21, C-31,  C-32,
C-41, C-42 or to péd
ci põk höz

06 33 12 78 03 La ti cel pár na a
talp fe lü let egy ré szén

In di ká ció: exos to sis
cal ca nei, hy pe ra est he sia 
pe dis

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós szak or vos

X

06 33 12 78 06 La ti cel pár na a talp
fe lü le tén

In di ká ció: exos to sis
cal ca nei, hy pe ra est he sia 
pe dis

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós szak or vos

X

06 33 12 81 Acél le mez a talp fe lü let
alá

Fel ír ha tó ság: C-14,
C-21, C-41, C-42
or to péd ci põk höz

06 33 12 81 03 Acél le mez a talp fe lü let
alá

In di ká ció: láb
ízü le te i nek moz gá sa kor
fel lé põ ki fe je zett
fáj da lom

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós szak or vos

X

09 SZEMÉLYI
GONDOSKODÁS 
ÉS VÉDELEM
SEGÉDESZKÖZEI
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09 03 RUHÁK ÉS CIPÕK

09 03 24 Al só ne mûk

09 03 24 03 Mell tar tók In di ká ció: mell tel jes
vagy rész le ges
el tá vo lí tá sa után, a
kül sõ (ide ig le nes vagy
vég le ges) pro té zis
vi se lé sé re

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
on ko ló gus szak or vos

X

09 06 TESTEN VISELT
VÉDÕESZKÖZÖK

09 06 18 Térd- vagy láb vé dõ
se géd esz kö zök

09 06 18 03 Csonk ha ris nyák

09 06 18 03 03 Csonk ha ris nyák, nor mál 
csonk ra

In di ká ció: láb, a láb szár, 
a comb vagy a me den ce
cson ko lá sa után
Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség egy ol da li
el lá tás ra vo nat ko zik

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, se bész
szak or vos

X

09 06 18 03 06 Csonk ha ris nyák
oe de más csonk ra

In di ká ció: láb, a láb szár
vagy a comb cson ko lá sa 
utá ni nagy fo kú oe de ma
ese tén. Meg jegy zés: a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség egy ol da li
el lá tás ra vo nat ko zik

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, se bész
szak or vos

X

09 06 18 03 09 Csonk ha ris nyák
ér zé keny csonk ra, gél lel 
be von va

In di ká ció: láb, a láb szár, 
a comb vagy a me den ce
cson ko lá sa után
at rop hi as, cson tos,
va la mint
bõrp lasz ti ká zott és
he ges csonk ra
Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség egy ol da li
el lá tás ra vo nat ko zik

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, se bész
szak or vos

X

09 12 HIGIÉNÉS
SEGÉDESZKÖZÖK

09 12 03 Szo bai WC
(gu rí tó ke rék kel vagy
gu rí tó ke rék nél kül)

In di ká ció; ön el lá tás ra
tar tó san kép te len
moz gás kor lá to zot tak nak

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, se bész
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
ge ri á ter szak or vos

X

09 12 15 Emelt to a lett ülé sek
(laza csa to lás sal)
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FIX FIX FIX FIX FIX

09 12 15 03 WC ma ga sí tók In di ká ció: sú lyos
co xarth ro sis,
go narth ro sis és lum ba lis 
ge rinc de ge ne ra tív
el vál to zás együt tes
fenn ál lá sa ese tén,
va la mint csí põ tá ji
tö ré sek után fenn ál ló
sú lyos
moz gás be szû kü lés

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, se bész
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
ge ri á ter szak or vos

X

09 15 TRACHEOSTOMIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK

09 15 03 Ka nü lök

09 15 03 03 Fém ka nü lök In di ká ció: meg tar tott
gé gé jû be te gek nek
tra che os to ma ese tén;
gé ge exs tir pált
be te gek nek su gár te rá pia 
ese tén, emel lett 1 db
mû anyag szab vány
ka nül, bel sõ ka nül lel

Fel írá si jo go sult ság:
fül-orr-gé gész
szak or vos

X

09 15 03 06 Mû anyag ka nü lök In di ká ció:
gé ge exs tir pa tio után
tar tó san ka nült vi se lõk
szá má ra, két ol da li
gé ge moz ga tó ideg
bé nu lá sa mi att
elekt ro te rá pi á ban
ré sze sü lõ be te gek nek

Fel írá si jo go sult ság:
fül-orr-gé gész
szak or vos

X

09 15 03 09 Szi li kon ka nül In di ká ció: gége
exs tir pa tio után ka nül
hasz ná la ta kor,
tra che os to ma ese tén

Fel írá si jo go sult ság:
fül-orr-gé gész
szak or vos

X

09 15 03 12 Mû anyag ka nül
hang pro té zis hez

In di ká ció:
hang pro té zis hez,
gé ge exs tir pa tio után

Fel írá si jo go sult ság:
fül-orr-gé gész
szak or vos

X

09 15 06 Sto ma vé dõk In di ká ció: gége
exs tir pa tio után, ka nül
hasz ná lat nál

Fel írá si jo go sult ság:
fül-orr-gé gész
szak or vos

09 15 06 03 03 Ka nül alá tét X

09 15 06 03 06 Ka nül ta ka ró X
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09 18 SZTOMATERÁPIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK

Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség egy sto má ra
vo nat ko zik.
Fel nõt tek nek 18 év
fe lett napi 2 db
sto ma te rá pi ás zsák
ír ha tó fel
tár sa da lom biz to sí tá si
támogatással. 
Ki vé ve a 18 év fe let ti
nap pa li ta go za tos
fel sõ fo kú kép zés ben
ré sze sü lõk ré szé re
leg fel jebb 30 éves
ko rig, és a 18 év alat ti
gyer me kek nek,
amennyi ben fel nõtt
mé re tû sto ma te rá pi ás
zsák szük sé ges, napi 
3 db ír ha tó fel
társadalombiztosítási
támogatással. A
táp csa tor nán ki ala kult
fisz tu la ese tén nyi tott
sto ma zsák ból na pon ta 
1 db mennyi ség ben
ír ha tó fel

09 18 04 Egy ré szes, zárt végû
zacs kók

Meg jegy zés: or vo si lag
do ku men tál tan in do kolt
eset ben ma xi má li san 
40 db zárt zacs kó
he lyett fel ír ha tó
ma xi má li san 40 db
nyi tott zacs kó

09 18 04 03 Egy ré szes, ön ta pa dós
zárt zacs kók

In di ká ció: en te ros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 04 03 03 Hid ro kol lo id, nor mál X

09 18 04 03 06 Hid ro kol lo id, gyer mek Meg jegy zés: *a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség szük ség
sze rin ti, 18 éves kor
alatt ren del he tõ

X

09 18 04 03 09 Hid ro kol lo id, maxi X

09 18 04 03 12 Nem hid ro kol lo id X

09 18 05 Több ré szes, zárt végû
zacs kók
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09 18 05 03 Két ré szes, zárt zacs kók In di ká ció: en te ros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
gye rek se bész szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 05 03 03 Két ré szes, zárt zacs kók,
nor mál

X

09 18 05 03 06 Két ré szes, zárt zacs kók,
gyer mek

Meg jegy zés: *a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség szük ség
sze rin ti, 18 éves kor
alatt ren del he tõ

X

09 18 05 03 09 Két ré szes, zárt zacs kók,
maxi

X

09 18 07 Egy ré szes, nyílt végû
zacs kók, vissza ju tást
gát ló sze lep pel

09 18 07 03 Ürít he tõ egy ré szes
ön ta pa dós uros to más
zacs kók

In di ká ció: uros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 07 03 03 Ürít he tõ egy ré szes
ön ta pa dós uros to más
zacs kók, nor mál

X

09 18 07 03 06 Ürít he tõ egy ré szes
ön ta pa dós uros to más
zacs kók, gyer mek

Meg jegy zés: *a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség szük ség
sze rin ti, 18 éves kor
alatt ren del he tõ

X

09 18 07 03 09 Ürít he tõ egy ré szes
ön ta pa dós uros to más
zacs kók, maxi

X

09 18 07 03 12 Ürít he tõ egy ré szes
ön ta pa dós uros to más
zacs kók, hosszan
fenn tart ha tó

X

09 18 07 06 Éj sza kai vi ze let gyûj tõ
zacs kók

In di ká ció: uros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

X
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09 18 08 Több ré szes, nyílt végû
zacs kók, vissza ju tást
gát ló sze lep pel

In di ká ció: uros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 08 03 Ürít he tõ két ré szes
zacs kók

09 18 08 03 03 Ürít he tõ két ré szes
ön ta pa dó uros to más
zacs kók, nor mál

X

09 18 08 03 06 Ürít he tõ két ré szes
ön ta pa dó uros to más
zacs kók, gyer mek

Meg jegy zés: *a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség szük ség
sze rin ti, 18 éves kor
alatt ren del he tõ

X

09 18 08 03 09 Ürít he tõ két ré szes
ön ta pa dó uros to más
zacs kók, maxi

X

09 18 14 Ta pa dó le me zek,
bõr vé dõ gá tak

In di ká ció: két ré szes
os to mi ás esz kö zök höz

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 14 03 Alap la pok

09 18 14 03 03 Os to mi ás esz kö zök
rög zí tõi, alap la pok,
nor mál

X

09 18 14 03 06 Os to mi ás esz kö zök
rög zí tõi, alap la pok,
gyer mek

Meg jegy zés: *a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség szük ség
sze rin ti, 18 éves kor
alatt ren del he tõ

X

09 18 14 03 09 Os to mi ás esz kö zök
rög zí tõi, alap la pok,
maxi

X

09 18 14 03 12 Os to mi ás esz kö zök
rög zí tõi, alap la pok,
kon vex

X

09 18 14 06 Sto ma vé dõk
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09 18 14 06 03 Pasz ták In di ká ció: en te ros to más
be te gek nek, a bõr
egye net len sé ge i nek
ki töl té sé re

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, gyer mek -
se bész szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

X

09 18 24 Ir ri gá ci ós kész le tek In di ká ció: en te ros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, gyer mek -
se bész szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 24 03 03 Ir ri gá ló kész le tek X

09 18 24 03 06 Tar to zék ir ri gá ló
kész le tek hez

In di ká ció: en te ros to ma
ir ri gá ló kész let hez

Fel írá si jo go sult ság;
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

X

09 18 30 Sztó ma er nyõk

09 18 30 03 Sto ma sap kák,
sto ma du gók

In di ká ció: en te ros to ma Fel írá si jo go sult ság;
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, uro ló gus
szak or vos, on ko ló gus
szak or vos, re ha -
bi li tá ci ós szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra 
há zi or vos

X

09 18 39 Egy ré szes, nyílt végû
zacs kók

09 18 39 03 Egy ré szes, ön ta pa dós In di ká ció: en te ros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 39 03 03 Egy ré szes, ön ta pa dós,
hid ro col lo id, nor mál

X
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09 18 39 03 06 Egy ré szes, ön ta pa dós,
hid ro col lo id, gyer mek

Meg jegy zés: *a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség szük ség
sze rin ti, 18 éves kor
alatt ren del he tõ

X

09 18 39 03 09 Egy ré szes, ön ta pa dós,
hid ro col lo id, maxi

X

09 18 39 03 12 Egy ré szes, ön ta pa dós,
nem hid ro col lo id

X

09 18 42 Több ré szes, nyílt végû
zacs kók

09 18 42 03 Ürít he tõ zacs kók,
két ré szes

In di ká ció: en te ros to ma Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
gyer mek - se bész
szak or vos, 
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

09 18 42 03 03 Ürít he tõ zacs kók,
két ré szes, nor mál

X

09 18 42 03 06 Ürít he tõ zacs kók,
két ré szes, gyer mek

Meg jegy zés: *a
ki hor dá si idõ re fel ír ha tó 
mennyi ség szük ség
sze rin ti, 18 éves kor
alatt ren del he tõ

X

09 18 42 03 09 Ürít he tõ zacs kók,
két ré szes, maxi

X

09 21 BÕRVÉDÕ ÉS
BÕRTISZTÍTÓ
TERMÉKEK

09 21 06 Bõr de ter gen sek

09 21 06 03 Fo lya dék

09 21 06 03 03 Fo lya dék uros to má hoz,
vi ze let in con ti nen ti á hoz

In di ká ció: uros to má nál,
vi ze let in con ti nen ti á nál
a bõr tisz tí tá sá ra

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, gyer mek -
se bész szak or vos,
ne u ro ló gus szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra háziorvos

X

09 21 06 03 06 Fo lya dék
en te ros to má hoz

In di ká ció: en te ros to más
be te gek nek, a bõr
tisz tí tá sá ra

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

X

09 21 18 Bõr vé dõ ké szít mé nyek

09 21 18 03 Kré mek
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09 21 18 03 03 Kré mek uros to má hoz,
vi ze let in con ti nen ti á hoz

In di ká ció: uros to má nál,
vi ze let in con ti nen ti á nál
a bõr vé del mé re

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
neurológus szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra háziorvos

X

09 21 18 03 06 Kré mek en te ros to má hoz In di ká ció: en te ros to más
be te gek nek, a bõr
vé del mé re

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos

X

09 24 VIZELETELVEZETÕK In di ká ció: vi ze let ürí tés
aka dá lyo zott sá ga,
ne u ro mus cu la rís
hó lyag dis func tio,
ge rinc ve lõ sé rü lés
okoz ta
hó lyag dis func tio,
hó lyag nyak szû kü let,
hó lyag rossz in du la tú
da ga na tai, hó lyag
jó in du la tú da ga na tai,
húgy csõ szû kü let,
húgy csõ rossz in du la tú
da ga na tai, húgy csõ
jó in du la tú da ga na tai,
pros ta ta hy perp la sia,
prostata gyulladás

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
neurológus szak or vos,
bel gyó gyász szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
neph ro ló gus szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra háziorvos

09 24 03 Bal lon ka té te rek

09 24 03 03 La tex szi li ko no zott

09 24 03 03 03 Fel nõtt X

09 24 03 03 06 Gyer mek ka té ter Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

X

09 24 03 03 09 La tex szi li ko no zott
ezüst tel imp reg nál va

X

09 24 03 06 100% szi li kon

09 24 03 06 03 Fel nõtt X

09 24 03 06 06 Gyer mek Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

X

09 24 06 Be ve ze tõ ka té te rek

09 24 06 03 Fér fi

09 24 06 03 03 Mû anyag X

09 24 06 03 06 Ti e mann X

09 24 06 03 09 Hid ro fil fe lü le tû
mû anyag

X

09 24 06 03 12 Fér fi szett X
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09 24 06 06 Nõi, gyer mek Meg jegy zés: *
gyer me kek ré szé re 
(18 éves kor alatt
ren del he tõ)

09 24 06 06 03 Mû anyag X

09 24 06 06 06 Hid ro fil fe lü le tû
mû anyag

X

09 24 06 06 09 Nõi szett X

09 24 06 06 12 Gyer mek szett Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

X

09 24 09 Vi ze let kon do mok és
ha son ló funk ci ó jú
esz kö zök

09 24 09 03 Con dom

09 24 09 03 03 La tex ra gasz tó csí kos X

09 24 09 03 06 Non-la tex
ra gasz tó csí kos

X

09 24 09 03 09 Ra gasz tós X

09 27 VIZELETGYÛJTÕK In di ká ció: vi ze let ürí tés
aka dá lyo zott sá ga,
ne u ro mus cu la ris
hó lyag dis func tio,
ge rinc ve lõ sé rü lés
okoz ta
hó lyag dis func tio,
hó lyag nyak szû kü let,
hó lyag rossz in du la tú
da ga na tai, hó lyag
jó in du la tú da ga na tai,
húgy csõ szû kü let,
húgy csõ rossz in du la tú
da ga na tai, húgy csõ
jó in du la tú da ga na tai,
pros ta ta hy perp la sia,
prostata gyulladás

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
neurológus szak or vos,
bel gyó gyász szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra háziorvos

09 27 05 Tes ten vi selt, nyi tott
végû vi ze let gyûj tõ
zacs kók

09 27 05 03 Tes ten vi selt
vi ze let gyûj tõ zacs kók

09 27 05 03 03 Gyer mek Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

X

09 27 05 03 06 Fel nõtt X

09 27 05 03 09 Láb zsák X

09 27 05 03 12 Éj sza kai zsák X

09 27 13 Füg gesz tõ és rög zí tõ
esz kö zök
vi ze let gyûj tõk höz
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09 27 13 03 Rög zí té sek
vi ze let gyûj tõk höz

In di ká ció: tes ten vi selt
vi ze let gyûj tõ
zacs kók hoz

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
neurológus szak or vos,
bel gyó gyász szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
a szak or vo sok
ja vas la tá ra háziorvos

X

09 30 VIZELETFELSZÍVÓ 
ÉS DEFEKÁLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

In di ká ció:
gyógy sze re sen,
mût éti leg, spe ci á lis
tor ná val, il let ve
in ger lõk al kal ma zá sá val 
do ku men tál tan nem
ke zel he tõ in con ti nen cia
(BNO kó dok: R15,
il let ve pszi chi át ri ai
vizs gá lat tal do ku men tált 
eset ben F98.1).
En te ros to ma ki ala kí tá sa
után do ku men tál tan
in do kolt eset ben,
leg fel jebb 8 hé tig.
Meg jegy zés: ki zá ró lag 
2 éves kor tól, és napi
250 ml-es össz
vi ze let vesz tés fe lett
ren del he tõ. A
ren de lés nél fi gye lem be
kell ven ni az
in con ti nen cia
sú lyos sá gát, a napi
kont rol lá lat la nul ürü lõ
vi ze let és szék let
mennyi sé gét, és az egy
ki hor dá si idõ alatt
fel ír ha tó mennyi ség
alap ján szá mí tott,
na pon ta fel hasz nál ha tó
egy szer hasz ná la tos
pe len ka be té tek, vagy
nad rág pe len kák össz
fel szí vó ka pa ci tá sa
leg fel jebb annyi ml
le het, amennyi alkalmas 
a kontrollálatlanul ürülõ 
napi vizelet- és/vagy
székletmennyiség
biztonságos
felszívására.

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
uro ló gus szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
neurológus szak or vos,
nõ gyó gyász szak or vos,
pszi chi á ter szak or vos,
a szak or vo sok ja vas la ta
alap ján háziorvos.

09 30 04 Tes ten való vi se lés re
szánt vi ze let fel szí vó
se géd esz kö zök

09 30 04 03 Be té tek és nõi
tam po nok, egy szer
hasz ná la tos
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FIX FIX FIX FIX FIX

09 30 04 03 03 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
250 ml-ig

X

09 30 04 03 06 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(251-350 ml)

X

09 30 04 03 09 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(351-900 ml)

X

09 30 04 03 12 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(901-1100 ml)

X

09 30 04 03 15 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(1101-1300 ml)

X

09 30 04 03 18 Egy szer hasz ná la tos
in con ti nen tia be té tek
(1301 ml fe lett)

X

09 30 04 06 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len kák

In di ká ció: 18 éves kor
fe lett ki zá ró lag vi ze let
és szék let in kon ti nen cia
együt tes fenn ál lá sa
ese tén ír ha tó
Meg jegy zés: *egy
ki hor dá si idõ alatt 
270 db nap pa li
nad rág pe len ka és 90 db
éj sza kai nad rág pe len ka
he lyett 270 db azo nos
mé re tû éj sza kai
nad rág pe len ka
rendelhetõ

09 30 04 06 03 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len kák
gyer mek (1100 ml-ig)

Meg jegy zés: 18 éves
ko rig ren del he tõ

X

09 30 04 06 06 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len kák
gyer mek  (1101 ml-tõl)

Meg jegy zés: 18 éves
ko rig ren del he tõ

X

09 30 04 06 09 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka nap pa li
(1200 ml-ig), kis mé ret

X

09 30 04 06 12 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka éj sza kai
(1201 ml-tõl), kis mé ret

X

09 30 04 06 15 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka nap pa li
(1800 ml-ig), kö ze pes
mé ret

X

09 30 04 06 18 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka éj sza kai
(1801 ml-tõl), kö ze pes
mé ret

X

09 30 04 06 21 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka nap pa li
(2000 ml-ig), nagy
mé ret

X

09 30 04 06 24 Egy szer hasz ná la tos
nad rág pe len ka éj sza kai
(2001 ml-tõl), nagy
mé ret

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

09 30 04 09 Mos ha tó pe len kák
fel nõtt

X

09 30 04 12 Mos ha tó pe len kák
gyer mek

Meg jegy zés: 18 éves
ko rig ren del he tõ

X

09 30 04 18 Mos ha tó
nad rág pe len kák
gyer mek

Meg jegy zés: 18 éves
ko rig ren del he tõ

X

09 30 09 Füg gesz tõ- és
rög zí tõ esz kö zök vi ze let- 
és szék let fel szí vó
se géd esz kö zök höz

In di ká ció: in con ti nen tia
be té tek hez

09 30 09 03 Rög zí tõ nad rá gok

09 30 09 03 03 Rög zí tõ nad rá gok X

09 30 09 06 Tri kó nad rá gok

09 30 09 06 03 Tri kó nad rá gok X

09 30 09 09 Pe len ká zó nad rá gok

09 30 09 09 03 Pe len ká zó nad rá gok,
nor mál

X

09 30 09 09 06 Pe len ká zó nad rá gok
ext ra

X

09 30 09 09 09 Pe len ká zó nad rá gok,
mos ha tó

X

09 33 MOSDÁSI, FÜRDÉSI
ÉS ZUHANYOZÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

09 33 03 Für dõ/zu hany zó szé kek

09 33 03 03 Fix für dõ kád ülõ kék In di ká ció: alsó vég ta got
érin tõ sú lyos
moz gás kor lá to zott ság

Fel írá si jo go sult ság:
tra u ma to ló gus
szak or vos, or to péd
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
re u  ma to ló gus
szak or vos, 
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
ge ri á ter szakorvos

X

09 33 03 06 Ki for dít ha tó
für dõ kád ülõ kék

In di ká ció:
moz gás sé rült nek,
aki nek a für dõ kád ba
tör té nõ be ülés és
ki szál lás ne héz sé get
okoz

Fel írá si jo go sult ság;
tra u ma to ló gus
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
re u ma to ló gus
szak or vos, 
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
ge ri á ter szakorvos

X

12 SZEMÉLYES
MOZGÁS
SEGÉDESZKÖZEI
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FIX FIX FIX FIX FIX

12 03 EGY KARRAL
MÛKÖDTETETT,
JÁRÁST SEGÍTÕ
ESZKÖZÖK

In di ká ció: AV
ízü le te i nek ko pá sos
fáj dal ma, AV
ízü le tek nek gyul la dá sa,
AV sé rü lé se i nek
pos to pe ra tív, il let ve
kon zer va tív el lá tá sa,
AV am pu tá ció és
pro te ti zá lás után, AV
fej lõ dé si rend el le nes ség, 
egyen súly za var, AV
gyen ge sé ge, bénulása

Fel írá si jo go sult ság:
tra u ma to ló gus
szak or vos, or to péd
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
re u ma to ló gus
szak or vos, 
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
a szak or vo sok
ja vas la tá ra há zi or vos,
geriáter szakorvos

12 03 03 Já ró bo tok X

12 03 06 Kö nyök man kók X

12 03 12 Hón alj man kók X

12 03 16 Há rom- vagy több lá bú
já ró bo tok mar ko lat tal
és/vagy al kar tá masszal

12 03 16 03 Há rom lá bú bo tok Meg jegy zés: *
gyer me kek ré szé re 
(18 éves kor alatt
ren del he tõ)

X

12 03 16 06 Négy lá bú bo tok X

12 06 KÉT KARRAL
MÛKÖDTETETT,
JÁRÁST SEGÍTÕ
ESZKÖZÖK

In di ká ció: AV
ízü le te i nek ko pá sos
fáj dal ma, AV
ízü le tek nek gyul la dá sa,
AV sé rü lé se i nek
pos to pe ra tív el lá tá sa,
AV am pu tá ció és
pro te ti zá lás után, AV
fej lõ dé si rend el le nes ség, 
egyen súly za var, AV
gyen ge sé ge, bénulása

Fel írá si jo go sult ság:
tra u ma to ló gus
szak or vos, or to péd
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
re u ma to ló gus
szak or vos, 
se bész szak or vos,
ér se bész szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
ge ri á ter szakorvos

12 06 03 Já ró ke re tek Meg jegy zés: *
gyer me kek ré szé re 
(18 éves kor alatt
ren del he tõ)

12 06 03 03 Nem össze csuk ha tó

12 06 03 03 03 Ál lít ha tó X

12 06 03 06 Össze csuk ha tó

12 06 03 06 03 Ál lít ha tó Meg jegy zés: *
gyer me kek ré szé re 
(18 éves kor alatt
ren del he tõ)

X

12 06 03 06 06 Lé pe ge tõ X

12 06 03 06 09 Lép csõ njá ró X

12 06 06 Gu ru ló já ró ke re tek
(rol lá to rok)
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
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FIX FIX FIX FIX FIX

12 06 06 03 03 Gu ru ló já ró ke ret Meg jegy zés: *
gyer me kek ré szé re 
(18 éves kor alatt
ren del he tõ)

X

12 16 MOPEDEK ÉS
MOTOR-
KERÉKPÁROK

In di ká ció: olyan
já rás kép te len
moz gás sé rül tek ré szé re
(mû láb bal, já ró gép pel
já ró ké pes nek nem),
akik nek kar jai elég
erõ sek a kor mány zás hoz 
és a ke ze lõ szer vek
mû köd te té sé hez,
va la mint me re dek
emel ke dõn a haj tó kar ral 
tör té nõ rá se gí tés hez

Fel írá si jo go sult ság:
OORI re ha bi li tá ci ós
szak or vos, me gyei
re ha bi li tá ci ós
szak fõ or vos,
moz gás szer vi
re ha bi li tá ci ós
osz tály ve ze tõ fõ or vos

12 16 06 Há rom ke re kû mo pe dek
és mo tor ke rék pá rok

X

12 16 06 03 Há rom ke re kû mo pe dek X

12 21 KEREKES SZÉKEK

12 21 03 Kí sé rõ sze mély ál tal
irá nyí tott, kézi ke re kes
szé kek

12 21 03 03 Gyer mek és fel nõtt
ke re kes szék

In di ká ció: moz gás sé rült, 
vagy ön ál ló moz gás ra
nem ké pes gyer me kek
és fel nõt tek ré szé re,
akik kü lön fé le
meg tá masz tást, rög zí tést 
igé nyel nek a
szál lí tá suk hoz 
(a test tá masz tó rend szer
ele mei a nö ve ke dés
függ vé nyé ben
után ál lít ha tók, a
gyer mek ré szé re hosszú
ide jû hasz ná la tot
biz to sít). Meg jegy zés:
*18 éves kor alatt a
ki hor dá si idõ 36 hónap

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, or to péd
szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos

X

12 21 06 Két ke zes, hát só ke rék-
meg haj tá sú ke re kes
szé kek

In di ká ció: nagy fo kú
vég le ges
já rás ne he zí tett ség
ese tén, ha a be teg egyéb 
já rást se gí tõ esz köz zel
hosszabb távú
hely vál toz ta tás ra
kép te len

Fel írá si jo go sult ság:
ne u ro ló gus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
or to péd szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos

12 21 06 03 Fix X

12 21 06 06 Össze csuk ha tó

12 21 06 06 03 Szét szed he tõ Meg jegy zés: *
gyer me kek ré szé re 
(18 éves kor alatt
ren del he tõ)

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

12 21 15 Egy ol da li meg haj tá sú,
nem mo to ri kus ke re kes
szé kek

In di ká ció: nagy fo kú
vég le ges
já rás ne he zí tett ség
ese tén, ha a be teg egyéb 
já rást se gí tõ esz köz zel
hosszabb távú
hely vál toz ta tás ra
kép te len

Fel írá si jo go sult ság:
ne u ro ló gus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
or to péd szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos

12 21 15 03 Egy ke zes X

12 21 27 Elekt ro mos mo tor ral
meg haj tott ke re kes
szé kek, rá se gí tett
kor mány zás sal

In di ká ció: nagy fo kú
vég le ges
já rás ne he zí tett ség
ese tén, ha a be teg egyéb 
já rást se gí tõ esz köz zel
hosszabb távú
hely vál toz ta tás ra
kép te len, emel lett olyan
fokú fel sõ vég ta gi
ká ro so dá sa van, amely
mi att me cha ni kus
ke re kes szék haj tá sá ra
kép te len 
Meg jegy zés: a vényt a
be teg la kó he lye sze rint
il le té kes MEP- nek
el len je gyez nie kell,
szo bai és ut cai vil la mos
mû köd te té sû ke re kes
szék egy ki hor dá si idõn
belül együttesen nem
rendelhetõ

Fel írá si jo go sult ság:
OORI re ha bi li tá ci ós
szak or vos, me gyei
re ha bi li tá ci ós
szak fõ or vos,
moz gás szer vi
re ha bi li tá ci ós
osz tály ve ze tõ fõ or vos

12 21 27 03 Jo ys tick irá nyí tá sú

12 21 27 03 03 Szo bai X

12 21 27 03 06 Ut cai X

12 24 KEREKES SZÉK
EGYÉB TARTOZÉKAI

In di ká ció: ke re kes
szék hez 
Meg jegy zés: a ke re kes
szé kek stan dard
tar to zé kai a 18 09
cso port ban ta lál ha tók

Fel írá si jo go sult ság: a
ke re kes szé ket fel író
szak or vos

12 24 21 Ab ron csok és ke re kek

12 24 21 03 03 Ke rék hát ra he lye zõ
adap ter

X

12 24 24 Ele mek/ak ku mu lá to -
rok és
elem-/ak ku mu lá tor -
töl tõk

Meg jegy zés: az
elekt ro mos ke re kes szék 
fel írá sát kö ve tõ 
24 hó nap pal ren del he tõ

12 24 24 03 Meg haj tó ak ku mu lá tor

12 24 24 03 03 Meg haj tó ak ku mu lá tor
40 Ah szo bai elekt ro -
 mos ke re kes szék hez

X

12 2424 03 06 Meg haj tó ak ku mu lá tor
60 Ah ut cai elekt ro mos
ke re kes szék hez

X
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FIX FIX FIX FIX FIX

12 39 TÁJÉKOZÓDÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

In di ká ció: vak ság egyik
vagy mind két sze men,
egyik szem vak, a má sik 
szem csök kent látó,
csök kent lá tás mind két
sze men

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos,
re ha bi li tá ci ós szak or vos

12 39 03 Ta po ga tó (fe hér) bo tok
és pál cák

12 39 03 03 Fe hér tám bot

12 39 03 03 03 Fe hér bot nem
össze csuk ha tó

X

12 39 03 03 06 Fe hér bot össze csuk ha tó X

15 HÁZTARTÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

15 09 EVÉSI ÉS IVÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

15 09 30 Táp szon dák In di ká ció: mes ter sé ges
táp lá lás

Fel írá si jo go sult ság:
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, bel gyó gyász
szak or vos,
gyer mek gyó gyász
szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
on ko ló gus szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
a szak or vo sok
ja vas la tá ra háziorvos

15 09 30 03 Gyo mor szon dák X

15 09 30 06 Táp szon da X

15 09 30 09 Le szí vó ka té ter X

15 09 30 12 Öb lí tõ fecs ken dõk X

18 BÚTORZAT ÉS
LAKÁS-, ILLETVE
EGYÉB HELYISÉG-
ÁTALAKÍTÁSOK

18 09 ÜLÕ BÚ TO ROK

18 09 27 Láb szár tá ma szok,
láb zsá mo lyok és
láb tá ma szok

In di ká ció: ke re kes
szék hez

Fel írá si jo go sult ság: a
ke re kes szé ket fel író
szak or vos

18 09 27 03 Láb tar tók ke re kes
szék hez

X

18 09 34 Hát tá ma szok In di ká ció: ke re kes
szék hez

Fel írá si jo go sult ság: a
ke re kes szé ket fel író
szak or vos

18 09 34 03 Hát tá ma szok ke re kes
szék hez

X

18 09 36 Szé kek kar tám lái In di ká ció: ke re kes
szék hez

Fel írá si jo go sult ság: a
ke re kes szé ket fel író
szak or vos

18 09 36 03 Kar tá ma szok ke re kes
szék hez

X

18 09 42 Ülés pár nák és alát étek
(An ti de cu bi tus
esz kö zök)
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FIX FIX FIX FIX FIX

18 09 42 03 Ülõ pár nák fel fek vé si
sé rü lé sek meg elõ zé sé re

18 09 42 03 03 Egy lég kam rás
an ti de cu bi tus ülõ pár na

In di ká ció: fel fek vé sek
meg elõ zé sé re,
gyó gyí tá sá ra
ér zés ki esés sel
ren del ke zõ
moz gás kép te len
be te gek nek, akik nek az
ál la po ta vég le ges

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
ge ri á ter szak or vos

X

18 09 42 03 06 Két lég kam rás
an ti de cu bi tus ülõ pár na

In di ká ció: fel fek vé sek
meg elõ zé sé re,
gyó gyí tá sá ra
ér zés ki esés sel
ren del ke zõ
moz gás kép te len
be te gek nek, akik nek az
ál la po ta vég le ges

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
ge ri á ter szak or vos

X

18 09 42 03 09 Négy lég kam rás
an ti de cu bi tus ülõ pár na

In di ká ció: fel fek vé sek
meg elõ zé sé re,
gyó gyí tá sá ra,
ér zés ki esés sel
ren del ke zõ
moz gás kép te len
be te gek nek, akik nek az
ál la po ta vég le ges

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
ge ri á ter szak or vos

X

18 09 42 03 12 An ti de cu bi tus pár nák In di ká ció; de cu bi tus
meg elõ zé sé re ke re kes
szék hasz ná la ta ese tén
ér zés ki esés sel nem
ren del ke zõ
moz gás kép te len
be teg nek, aki nek az
ál la po ta vég le ges.

Fel írá si jo go sult ság:
ke ze lõ szak or vos,
há zi or vos

X

18 12 ÁGYAK

18 12 18 Mat ra cok és mat rac
bo rí tá sok
(An ti de cu bi tus
esz kö zök)

18 12 18 03 Mat ra cok

18 12 18 03 03 Mat ra cok In di ká ció: de cu bi tus
meg elõ zé sé re
moz gás kép te len
be te gek nek

Fel írá si jo go sult ság:
gyer mek se bész
szak or vos, ke ze lõ
szak or vos, há zi or vos

X

18 12 18 03 06 Mat ra cok ké zi pum pá val In di ká ció: fel fek vé sek
meg elõ zé sé re,
gyó gyí tá sá ra, olyan
moz gás kép te len
be te gek nek, akik nek az
ál la po ta vég le ges

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos,
ge ri á ter szak or vos

18 12 18 03 03-hoz fi xe sít ve
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FIX FIX FIX FIX FIX

18 12 18 06 Alát étek

18 12 18 06 03 Alát étek (egy szer
hasz ná la tos)

In di ká ció: fel fek vé sek
gyó gyí tá sá ra, olyan
moz gás kép te len
be te gek nek, akik nek az
ál la po ta vég le ges
Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség a
fel fek vés nek ki tett egy
test táj ra vo nat ko zik, és
a fel írás nál a test tá jat fel 
kell tüntetni

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos,
há zi or vos, 
ge ri á ter szak or vos

X

18 12 18 06 06 Alát étek (mos ha tó)
38 × 38 cm-ig

In di ká ció: fel fek vé sek
gyó gyí tá sá ra, olyan
moz gás kép te len
be te gek nek, akik nek az
ál la po ta vég le ges
Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség a
fel fek vés nek ki tett egy
test táj ra vo nat ko zik, és
a fel írás nál a test tá jat fel 
kell tüntetni

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
se bész szak or vos,
bel gyó gyász szak or vos,
há zi or vos, 
ge ri á ter szak or vos

X

18 12 18 06 09 Alát étek (mos ha tó)
70 × 85 cm fe lett

In di ká ció: fel fek vé sek
gyó gyí tá sá ra, olyan
moz gás kép te len
be te gek nek, akik nek az
ál la po ta vég le ges
Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség a
fel fek vés nek ki tett egy
test táj ra vo nat ko zik, és
a fel írás nál a test tá jat fel 
kell tüntetni

Fel írá si jo go sult ság:
re ha bi li tá ci ós
szak or vos, 
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos, 
se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
bel gyó gyász szak or vos,
há zi or vos, 
ge ri á ter szak or vos

X

18 18 TÁMASZTÓ-
ESZKÖZÖK

In di ká ció: tar tós
moz gás sé rült ség,
egyen súly za var ese tén
ál lan dó hasz ná lat ra

Fel írá si jo go sult ság:
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus
szak or vos,
re ha bi li tá ci ós
szak or vos,
re u ma to ló gus
szak or vos,
neurológus szak or vos,
ideg se bész szak or vos,
gyer mek se bész
szak or vos, 
ge ri á ter szakorvos

18 18 03 Já ró kor lá tok és
tá masz tó kor lá tok

18 18 03 03 WC ka pasz ko dó ke ret X

18 18 06 Ka pasz ko dók és
fo gan tyúk

18 18 06 03 Egye nes ka pasz ko dó X

18 18 06 06 Zu hany zó ka pasz ko dó X

18 18 06 09 Für dõ kád ka pasz ko dók X
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FIX FIX FIX FIX FIX

21 SEGÉDESZKÖZÖK A
KOMMUNIKÁ-
CIÓHOZ,
TÁJÉKOZTATÁSHOZ 
ÉS JELADÁSHOZ

21 03 OPTIKAI
SEGÉDESZKÖZÖK

21 03 03 Szem üveg len csék

21 03 03 03 Üveg, mo no fo ca lis,
sphe ri cus

In di ká ció: my o pia,
hy per met ro pia,
pres bi o pia, stra biz mus

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 06 Üveg, mo no fo ca lis,
to ri cus,  cyl. 2.00-ig

In di ká ció: my o pia,
hy per met ro pia,
pres bi o pia, stra biz mus,
as tig mia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 09 Üveg, mo no fo ca lis,
to ri cus,  
cyl. 2.25 - 4.00-ig

In di ká ció: my o pia,
hy per met ro pia,
pres bi o pia, stra biz mus,
as tig mia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 21 Üveg, bi fo ca lis,
sphe ri cus

In di ká ció: pres bi o pia,
kon ver gens stra biz mus
Meg jegy zés: 18 éves
ko rig ren del he tõ
kon ver gens stra biz mus
ese tén

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 24 Üveg, bi fo ca lis, to ri cus,
cyl. 4.00-ig

In di ká ció: pres bi o pia,
kon ver gens stra biz mus,
as tig mia 
Meg jegy zés: 18 éves
ko rig ren del h e tõ
kon ver gens stra biz mus
ese tén

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 27 Mû anyag mo no fo ca lis
sphe ri cus

In di ká ció: my o pia,
hy per met ro pia,
pres bi o pia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 30 Mû anyag, mo no fo ca lis,
to ri cus, cyl. 2.00-ig

In di ká ció: stra biz mus,
as tig mia, pres bi o pia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 33 Mû anyag, mo no fo ca lis,
to ri cus, cyl. 2.25 -
4.00-ig

In di ká ció: stra biz mus,
as tig mia, pres bi o pia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 36 Mû anyag, bi fo ca lis,
sphe ri cus

In di ká ció: stra biz mus,
as tig mia, pres bi o pia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 39 Mû anyag, bi fo ca lis,
to ri cus, cyl. 4.00-ig

In di ká ció: stra biz mus,
as tig mia, pres bi o pia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 42 Ki egé szí tõ len csék In di ká ció: ap ha ki ás
szem, tá mo ga tott len cse
ese tén ír ha tó

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 45 Priz ma de cent rá lás In di ká ció: he te rop ho ria, 
ma gas as tig mia,
tá mo ga tott len cse ese tén 
ír ha tó

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 48 Ma gas cy lin der In di ká ció: he te rop ho ria, 
ma gas as tig mia,
tá mo ga tott len cse ese tén 
ír ha tó

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

21 03 03 51 Len ti cu la ris len cse In di ká ció: he te rop ho ria, 
ma gas as tig mia,
tá mo ga tott len cse ese tén 
ír ha tó

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 54 Szí ne zés In di ká ció: tá mo ga tott
szem üveg len csé hez
fény ér zé keny ség ese tén
Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 57 Ke mény ré teg be vo nat In di ká ció: tá mo ga tott
szem üveg len csé hez a
len cse tar tós sá ga
cél já ból 
Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 60 Tük rö zõ dés men tes
be vo nat

In di ká ció: tá mo ga tott
szem üveg len csé hez a
len cse tar tós sá ga
cél já ból 
Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 03 63 Ke mény ré teg- és
tük rö zõ dés men tes
be vo nat

In di ká ció: tá mo ga tott
szem üveg len csé hez a
len cse tar tós sá ga
cél já ból 
Meg jegy zés; 18 éves
kor alatt ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

21 03 06 Szem üveg ke re tek In di ká ció: tá mo ga tott
szem üveg len csé hez

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

21 03 06 03 Fel nõtt ke re tek X

21 03 06 06 Gyer mek ke re tek

21 03 06 06 03 Gyer mek ke re tek
mé ret so ro za tos

Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ

X

21 03 06 06 06 Gyer mek ke re tek,
adap tál ha tó

Meg jegy zés: 8 éves kor
alatt ren del he tõ, ha a
gyer mek ar cá nak
nö ve ke dé si üte me mi att
egy ki hor dá si idõ alatt a 
ke ret adap tál ha tó sá ga
szük sé ges

X

21 03 06 09 Egye di mé ret vé tel
alap ján

21 03 06 09 03 Gyer mek és fel nõtt
ke re tek, egye di
mé ret vé tel alap ján

Meg jegy zés:
amennyi ben a be teg
ar cá nak ana tó mi ai
sa já tos sá gai mi att
mé ret so ro za tos, vagy
adap tál ha tó ter mék kel
nem lát ha tó el, egye di
mé ret vé tel alap ján
ké szí tett ren del he tõ

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
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21 03 09 Kon takt len csék

21 03 09 03 Ke mény kon takt len csék In di ká ció: nagy fo kú
rö vid lá tás: 
-8,00 D fe lett, nagy fo kú 
tá vol lá tás: +6,00 D
fe lett, ir re gu lá ris
as tig mia, 3,00 D fe let ti
sza bá lyos as tig mia, 
3,00 D fe let ti
ani so met ro pia, egy-
vagy két ol da li ap ha kia,
ke ra to co nus

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos, aki
kon tak to ló gus vizs gá val 
ren del ke zik

X

21 03 09 06 Gáz per me a bi lis
kon takt len csék

In di ká ció: 3.00 D
cy lin der fe let ti re gu lá ris 
és ir re gu lá ris as tig mia,
ap ha kia, sphe ri cus 
-8.00 D fe let ti my o pia,
sphe ri cus +6.00 D
fe let ti hy per met ro pia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos, aki
kon tak to ló gus vizs gá val 
ren del ke zik

X

21 03 09 09 Lágy kon takt len csék,
38% víz tar tal mú

In di ká ció: ap ha kia,
sphe ri cus -8.00 D fe let ti 
my o pia, sphe ri cus +6.00 
D fe let ti hy per met ro pia, 
sé rü lé ses ca ta rac ta utá ni 
mo no cu lá ris ap ha kia,
re ci di vá ló, vagy
chro ni cus cor nea ero sio, 
ke ra to pat hia bul lo sa,
per fo rá ló cor nea sé rü lés, 
con ge ni ta lis ani ri dia,
tra u más myd ri a sis, egy
szek tor nál na gyobb iris
co lo bo ma, al bi nis mus,
elég te le nül zá ró dó
szem rés, cor mea tor zí tó
hege, symb lep ha ron
meg elõ zé se ké mi ai
mar ódás után, 3.00 D
feletti anisometropia

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos, aki
kon tak to ló gus vizs gá val 
ren del ke zik

X

21 03 09 12 Lágy kon takt len csék,
55% víz tar tal mú sph.

In di ká ció: ap ha kia,
sphe ri cus -8.00 D fe let ti 
my o pia, sphe ri cus +6.00 
D fe let ti hy per met ro pia, 
sé rü lé ses ca ta rac ta utá ni 
mo no cu lá ris ap ha kia,
re ci di vá ló, vagy
chro ni cus cor nea ero sio, 
ke ra to pat hia bul lo sa,
per fo rá ló cor nea sé rü lés, 
con ge ni ta lis ani ri dia,
tra u más myd ri a sis, egy
szek tor nál na gyobb iris
co lo bo ma, al bi nis mus,
elég te le nül zá ró dó
szem rés, cor nea tor zí tó
hege, symb lep ha ron
megelõzése kémiai
maródás után

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos, aki
kon tak to ló gus vizs gá val 
ren del ke zik

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
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FIX FIX FIX FIX FIX

21 03 09 15 Lágy kon takt len csék,
55% víz tar tal mú to ri cus

In di ká ció: ap ha kia,
as tig mia, sphe ri cus
-8.00 D fe let ti my o pia,
sphe ri cus +6.00 D
fe let ti hy per met ro pia,
sé rü lé ses ca ta rac ta utá ni 
mo no cu lá ris ap ha kia,
re ci di vá ló, vagy
chro ni kus cor nea ero sio, 
ke ra to pat hia bul lo sa,
per fo rá ló cor nea sé rü lés, 
con ge ni ta lis ani ri dia,
tra u más myd ri a sis, egy
szek tor nál na gyobb iris
co lo bo ma, al bi nis mus,
elég te le nül zá ró dó
szem rés, cor nea tor zí tó
hege, symb lep ha ron
meg elõ zé se ké mi ai
mar ódás után, le u ko ma
cor ne ae, vul nus
per fo rans cor ne ae,
aniridia congenita és
traumatica

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos, aki
kon tak to ló gus vizs gá val 
ren del ke zik

X

21 03 21 Táv csõ szem üveg In di ká ció: he re di ta er
ma cu la de ge ne ra ti ók,
se ni lis ma cu lo pat hia,
re ti no pat hia di a be ti ca,
re ti no pat hia
hy per to ni ca, sta tus post
em bo li am ar te ri ae
cent ra lis re ti nae, sta tus
post throm bo sis ve nae
cent ra lis re ti nae,
gla u co ma, my o pia
cent ra lis fun dus
ká ro so dás sal,
Fusch-folt, ap ha kia,
pse u dop ha kia,
Le ber-fé le op ti cus
at rop hia, két ol da li
ne u ri tis, at rop hia ner vi
op ti ci, fib rop la sia
ret ro len ta lis,
bupht hal mus,
mic ropht hal mus,
amb lyo pia, fo ra men
ma cu lae lu te ae, uve i tis
chro ni ca, cho ri o re ti ni tis
cent ra lis in ve te rans,
leukoma corneae,
dystrophia corneae

Fel írá si jo go sult ság:
sze mé sze ti kli ni kák
szak or vo sai, Szent
Já nos Kór ház sze mész
szak or vo sai, Zala
Me gyei Kór ház sze mész 
szak or vo sai,
Gyen gén lá tók Ál ta lá nos 
Is ko lá ja sze mész
szak or vo sai Bu da pest,
Deb re cen

X

21 03 21 09 Ze iss
táv csõ szem üveg hez
ke ret

In di ká ció:
táv csõ szem üveg hez

Fel írá si jo go sult ság:
sze mé sze ti kli ni kák
szak or vo sai, Szent
Já nos kór ház sze mész
szak or vo sai, Zala
Me gyei Kór ház sze mész 
szak or vo sai,
Gyen gén lá tók Ál ta lá nos 
Is ko lá ja sze mész
szak or vo sai Bu da pest,
Deb re cen

X

2007/98. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7311
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FIX FIX FIX FIX FIX

21 03 21 12 Ze iss
táv csõ szem üveg hez tok

In di ká ció:
táv csõ szem üveg hez

Fel írá si jo go sult ság:
sze mé sze ti kli ni kák
szak or vo sai, Szent
Já nos Kór ház sze mész
szak or vo sai, Zala
Me gyei Kór ház sze mész 
szak or vo sai,
Gyen gén lá tók Ál ta lá nos 
Is ko lá ja sze mész
szak or vo sai Bu da pest,
Deb re cen

X

21 03 39 Kon takt len cse-ápo lá si
ter mé kek

In di ká ció:
tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás sal vá sá rolt
kon takt len cse vi se lé se
ese tén

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos, ill.
ja vas la tá ra há zi or vos

X

21 03 39 09 Kon takt len cse
tar to zé kok

In di ká ció:
tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás sal vá sá rolt
kon takt len cse vi se lé se
ese tén

Fel írá si jo go sult ság:
sze mész szak or vos

X

2142 SZEMTÕL SZEMBENI
KOMMUNIKÁCIÓS
ESZKÖZÖK

21 42 12 Hang ge ne rá to rok

21 42 12 03 Hang pro té zi sek

21 42 12 03 03 Hang pro té zi sek In di ká ció: to tál gége
exs tir pa tio

Fel írá si jo go sult ság:
fül-orr-gé gész
szak or vos

X

21 42 12 06 Mû gé ge In di ká ció: to tál gége
exs tir pa tio 
Meg jegy zés: az
ak kum ulá tor a Ser vox
ké szü lék fel írá sát
kö ve tõ 12 hó nap után
ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság:
fül-orr-gé gész
szak or vos, há zi or vos
(csak az ak ku mu lá tor)

X

21 45 HALLÁSJAVÍTÓ
ESZKÖZÖK

In di ká ció: Amennyi ben
a hal lás vesz tés 500,
1000 és 2000 Hz-n mért 
át la ga 20 dB, vagy
an nál ki sebb,
hal lás ja ví tó esz köz
tá mo ga tás sal nem ír ha tó 
fel. Min den hal lás ja ví tó
esz köz tá mo ga tás sal
tör té nõ fel írá sa ese tén
au dio met ria,
be szédhal lás vizs gá lat,
sta pe di us ref lex
vizs gá lat el vég zé se, és
an nak do ku men tá lá sa
kö te le zõ. A fel írás nál az 
ol da li sá got fel kell
tün tet ni. A
hal lás ma rad vány
ja ví tá sá ra szol gá ló
ké szü lé kek fen ti
frek ven ci á kon mért
minimum 90 dB
halláscsökkenés esetén
rendelhetõek

Fel írá si jo go sult ság:
au di o ló gus szak or vos
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Meg jegy zés: Di gi tá lis
hal ló ké szü lé kek
köz gyógy el lá tás
jog cí men 18 éves kor
alatt ren del he tõ ek,
 18 éves kor fe lett a
hall ga tói jog vi szony
iga zo lá sá val
do ku men tál tan a nap pa li 
ta go za tos fel sõ ok ta tá si
kép zés be fe je zé sé ig, de
leg fel jebb 26 éves ko rig 
ren del he tõk.
Köz gyógy el lá tott be teg
ese tén a
köz gyógy el lá tá si jogcím 
jelölendõ.

21 45 03  
21450303

2145030303

214503030303

214503030306

hal ló já ra ti ké szü lé kek
mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal
mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
digitális
programozhatósággal

in di ká ció:
hal lás csök ke nés
ja ví tá sá ra

Fel írá si jo go sult ság:
au di o ló gus szak or vos

X

214503030309 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
I. cso port

X

214503030312 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
II. cso port

X

214503030315 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
III. cso port

X

214503030318 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
IV. cso port

X
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214503030321 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214503 hal ló já ra ti ké szü lé kek

21450303 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek

2145030306 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re

214503030603 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal

214503030606 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal

214503030609 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
I. cso port

X

214503030612 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
II. cso port

X

214503030615 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
III. cso port

X

214503030618 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
IV. cso port

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

214503030621 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214503 hal ló já ra ti ké szü lé kek

21450303 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek

2145030309 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra

214503030903 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal

214503030906 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal

214503030909 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
I. cso port

X

214503030912 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
II. cso port

X

214503030915 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
III. cso port

X

214503030918 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
IV. cso port

X

214503030921 mély hal ló já ra ti
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214503 hal ló já ra ti ké szü lé kek

21450306 hal ló já ra ti és fül kagy ló
ké szü lé kek
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

2145030603 hal ló já ra ti és fül kagy ló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re

214503060303 hal ló já ra ti és fül kagy ló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal

214503060306 hal ló já ra ti és fül kagy ló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal

214503060309 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
I. cso port

X

214503060312 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
II. cso port

X

214503060315 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
III. cso port

X

214503060318 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
IV. cso port

X

214503060321 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214503 hal ló já ra ti ké szü lé kek

21450306 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek

2145030606 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re

214503060603 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

214503060606 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal

214503060609 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
I. cso port

X

214503060612 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
II. cso port

X

214503060615 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
III. cso port

X

214503060618 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
IV. cso port

X

214503060621 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek nagy fo kú tól
sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214503 hal ló já ra ti ké szü lé kek

21450306 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek

2145030609 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra

214503060903 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

214503060906 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal

214503060909 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
I. cso port

X

214503060912 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
II. cso port

X

214503060915 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
III. cso port

X

214503060918 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
IV. cso port

X

214503060921 hallójárati és fülkagyló
ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214506 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek

21450603 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re

2145060303 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal

2145060306 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

2145060309 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
I. cso port

X

2145060312 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
II. cso port

X

2145060315 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
III. cso port

X

2145060318 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
IV. cso port

X

2145060321 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
kis-kö ze pes
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214506 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek

21450606 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re

2145060603 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal

2145060606 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

2145060609 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
I. cso port

X

2145060612 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
II. cso port

X

2145060615 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
III. cso port

X

2145060618 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
IV. cso port

X

2145060621 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek 
nagy fo kú tól sú lyos
hal lás csök ke nés re
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214506 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek

21450609 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra

2145060903 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
ana lóg
jel fel dol go zás sal, kézi
be ál lí tás sal

2145060906 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
ana lóg
jel fel dol go zás sal,
di gi tá lis
prog ra moz ha tó ság gal

2145060909 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
I. cso port

X
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

2145060912 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
II. cso port

X

2145060915 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
III. cso port

X

2145060918 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal,
IV. cso port

X

2145060921 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek
hal lás ma rad vány ra
di gi tá lis
jel fel dol go zás sal, 
V. cso port

X

214506 fül mö göt ti
hal ló ké szü lé kek

21450612 fej pánt-hal ló ké szü lé kek
(csont ve ze té ses)

X

214512 tes ten vi selt
hal ló ké szü lé kek
(do bo zos ké szü lé kek)

X

21 45 15 Szem üveg szár ba épí tett
és egyéb csont ve ze té ses
hal lás ja ví tó ké szü lék

In di ká ció:
hal lás csök ke nés
ja ví tá sá ra

Fel írá si jo go sult ság:
au di o ló gus szak or vos

X

21 45 24 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek
ki e gé szí tõi (egyé ni
fül il leszt ékek
hal lás ja ví tó
ké szü lé kek hez és a
hal ló já rat vé del mé hez)

In di ká ció: hal lás ja ví tó
ké szü lé kek hez
Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség egy ol da li
el lá tás ra vo nat ko zik

Fel írá si jo go sult ság:
au di o ló gus szak or vos

21 45 24 03 Il lesz ték tí pu sok tes ten
vi selt (do bo zos) vagy fül 
mö gött el he lye zett
ké szü lék hez

X

21 45 24 06 Il lesz ték rész ele mei
(ja ví tás nak mi nõ sü lõ
cse re ese tén is)

X

21 45 24 09 Hal lás ja ví tó
elekt ro ni kát tar tal ma zó,
il let ve ah hoz köz vet le nül 
csat la ko zó il leszt ékek

X

21 45 24 12 Hal ló já rat vé del mét
szol gá ló il lesz ték

X

21 45 27 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek
ener gia for rá sai és ezek
tar to zé kai

In di ká ció: hal lás ja ví tó
ké szü lé kek hez
Meg jegy zés: 18 éves
kor alatt ren del he tõ.

Fel írá si jo go sult ság:
au di o ló gus szak or vos
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 ISO-kód  Esz köz meg ne ve zé se  In di ká ció  Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX

21 45 27 03 Ak ku mu lá to rok

21 45 27 03 03 Imp lan tá tum do bo zos
pro cesszo rá hoz 1,5 V-os

X

21 45 27 03 06 Hal lás ja ví tó
ké szü lék hez

X

21 45 27 03 09 Imp lan tá tum do bo zos
pro cesszo rá hoz 9 V-os

X

21 45 27 06 Ener gia for rás töl tés-
el len õr zõk

21 45 27 06 03 Ak ku mu lá tor el len õr zõ X

21 45 27 06 06 Elem el len õr zõ X

21 45 27 09 Ak ku mu lá tor töl tõ

21 45 27 09 03 Ak ku mu lá tor töl tõ X

21 45 27 12 Ele mek

21 45 27 12 03 675-ös tí pu sú ele mek X

21 45 27 12 04 675-ös tí pu sú ele mek
imp lan tá tum hoz

X

21 45 27 12 06 312-es tí pu sú ele mek X

21 45 27 12 09 13-as tí pu sú ele mek X

21 45 27 12 12 10-es, ill. 230-as tí pu sú
ele mek

X

21 45 27 12 15 5-ös tí pu sú ele mek X

21 45 27 12 18 R 6 tí pu sú ele mek X

21 45 27 12 21 9 V-os ele mek 
MED-EL imp lan tá tum -
hoz

X

21 45 30 Hal lás ja ví tó ké szü lé kek
tar to zé kai és a
hal lás ja ví tás egyéb
esz kö zei

In di ká ció: hal lás ja ví tó
ké szü lé kek hez
Meg jegy zés: a ki hor dá si 
idõ re fel ír ha tó
mennyi ség egy ol da li
el lá tás ra vo nat ko zik

Fel írá si jo go sult ság:
au di o ló gus szak or vos

21 45 30 03 Gyá ri il leszt ékek X

21 45 30 06 Zsi nó rok

21 45 30 06 03 Két pó lu sú X

21 45 30 06 06 Há rom pó lu sú X

21 45 30 06 09 „Y” zsi nó rok X

21 45 30 09 Szem üveg szár ba épí tett
ké szü lé kek tar to zé kai

21 45 30 09 03 Elõ rész X

21 45 30 09 06 Vak szár X

21 45 30 09 09 Tol da lék X

21 45 30 12 Csont ve ze té ses
hall ga tók

21 45 30 12 03 2 pó lu sú ve ze ték kel X

21 45 30 12 06 3 pó lu sú ve ze ték kel X

21 45 30 15 Lég ve ze té ses hall ga tók

21 45 30 15 03 2 pó lu sú ve ze ték kel X

21 45 30 15 06 3 pó lu sú ve ze ték kel X

21 45 30 18 Fej pán tok X

21 45 30 21 Szem üveg adap te rek X

21 45 30 24 Au dio pa pucs és zsi nór

21 45 30 24 03 Au dió pa pucs X
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FIX FIX FIX FIX FIX

21 45 30 24 06 Zsi nór X

21 45 30 27 Ste toc li pek X

21 45 30 30 Kö nyö kök X

21 45 30 36 Jel zõ esz kö zök, sze relt Meg jegy zés: * egy
vény re fel ír ha tó
mennyi ség 3 db azo nos
hosszú sá gú, vagy
3 db kü lön bö zõ
hosszú sá gú össze kö tõ
ve ze ték 
Jel zõ rend sze rek
si ke tek nek, és azon
na gyot hal lók nak
ren del he tõk, akik nek
500, 1000 
és 2000 Hz-n 
mért hal lás vesz té sé nek
át la ga az 50 dB-t
meg ha lad ja.

X

21 45 30 37 Jel zõ esz kö zök,
kom bi ná ció

Meg jegy zés:
Jel zõ rend sze rek
si ke tek nek, 
és azon
na gyot hal lók nak
ren del he tõk, akik nek
500, 1000 
és 2000 Hz-n mért
hal lás vesz té sé nek 
át la ga az 50 dB-t
meg ha lad ja.

X

21 45 30 39 Sub mi no rok X

21 45 30 42 Egyéb hal lás ja ví tó
esz kö zök

21 45 30 42 03 Hur kos erõ sí tõ Meg jegy zés: Ak kor
ren del he tõ, ha a
na gyot hal ló
te le fon or só val el lá tott
ké szü lék kel
ren del ke zik.

X

21 45 30 42 06 Te le fon Meg jegy zés:
Csont ve ze té ses el ven
mû kö dõ te le fon
ve ze té ses
hal lás ká ro so dás ban
szen ve dõk ré szé re
ír ha tó fel ab ban az
eset ben, ha a
csont lég köz
be széd frek ven ci á kon
leg alább 30 dB 
és a csont ve ze té ses
hal lás
be széd frek ven ci á kon
mért át la ga 
nem ha lad ja meg a 
40 dB-t.

X

„
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3. szá mú mel lék let a 39/2007. (VII. 25.) EüM ren de let hez

,,12. szá mú mel lék let a 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let hez

Köz gyógy el lá tás jog cí men fel ír ha tó esz kö zök lis tá ja

ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 03 03 03 03 002 Sup ra sorb F 5 × 7 cm

02 03 06 03 03 001 Me film 6 × 7 cm

02 03 06 03 03 004 Hyd ro film 6 × 9 cm

02 03 06 03 03 007 Kli ni derm Film 6 × 7 cm

02 03 06 03 03 008 Op Si te Fle xig rid 6 × 7 cm

02 03 09 03 03 001 Me film 10 × 12,7 cm

02 03 09 03 03 003 Te ga derm 10 × 12 cm

02 03 09 03 03 010 Kli ni derm Film 10 × 12 cm

02 03 12 03 03 003 Kli ni derm Film 9 × 25 cm

02 03 12 03 03 004 Me film 10 × 25 cm

02 03 12 03 03 005 Sup ra sorb F 10 × 25 cm

02 03 15 03 03 002 Hyd ro film 12 × 25 cm

02 03 15 03 03 004 Kli ni derm Film 15 × 20 cm

02 03 15 03 03 005 Me film 15 × 21,5 cm

02 03 18 03 03 001 Op Si te spray, 110 ml

02 06 03 06 03 005 Al le vyn Ca vity 10 cm átm.

02 06 03 09 03 001 Li ga sa no 15 × 10 × 0,5 cm

02 06 03 09 03 002 Li ga sa no 10 × 15 × 1 cm

02 06 03 12 03 003 Omi derm M 18 × 10 cm

02 06 03 15 03 001 Li ga sa no 16 × 24 × 1 cm

02 06 06 03 03 001 Al le vyn Thin 5 × 6 cm

02 06 06 03 03 007 Ten der Wet Duo 5,5 cm kör 

02 06 06 03 03 008 Ten der Wet Duo 4 × 7 cm

02 06 06 06 03 001 Cu ti no va Hyd ro 10 × 10 cm

02 06 06 06 03 002 Al le vyn Thin 10 × 10 cm

02 06 06 06 03 010 Ten der Wet Duo 10 × 10 cm

02 06 06 06 03 012 Ten der Wet Duo 7,5 × 7,5 cm

02 06 06 06 03 013 Ti el le 7 × 9 cm

02 06 06 09 03 004 Ti el le 11 × 11 cm

02 06 06 12 03 009 Ti el le 15 × 20 cm

02 06 06 12 03 010 Ti el le 18 × 18 cm

02 06 06 15 03 001 Ti el le Sac rum

02 06 09 03 03 001 Alld ress 10 × 10 cm

02 06 09 03 03 002 Me pi tel 5 × 7,5 cm

02 06 09 06 03 001 Alld ress 15 × 15 cm

02 06 09 09 03 001 Alld ress 15 × 20 cm

02 06 09 12 03 001 Me pi tel 20 × 30 cm

02 09 03 03 03 001 Cu ti no va Plus 10 × 5 cm

02 09 03 03 03 002 Al le vyn Ad he ziv 7,5 × 7,5 cm

02 09 03 03 03 006 Sup ra sorb P nem ta pa dó 5 × 5 cm

02 09 03 03 03 007 Sup ra sorb P nem ta pa dó 7,5 × 7,5 cm

02 09 03 03 03 008 Sup ra sorb P ön ta pa dó 7,5 × 7,5 cm 

02 09 06 03 03 001 Cu ti no va Plus 10 × 10 cm

02 09 06 03 03 002 Al le vyn Ad he ziv 12,5 × 12,5 cm
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ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 09 06 03 03 004 Lyo fo am 10 × 10 cm

02 09 06 03 03 006 Sup ra sorb P nem ta pa dó 10 × 10 cm

02 09 06 03 03 007 Sup ra sorb M 10 × 10 cm

02 09 06 03 03 008 Sup ra sorb P ön ta pa dó 10 × 10 cm 

02 09 06 03 03 009 Sys pur-derm 7,5 × 10 cm

02 09 09 03 03 001 Cu ti no va Plus 10 × 20 cm

02 09 09 03 03 002 Al le vyn Ad he ziv 17,5 × 17,5 cm

02 09 09 03 03 004 Lyo fo am 10 × 17,5 cm

02 09 09 03 03 006 Sup ra sorb P nem ta pa dó 15 × 15 cm

02 09 09 03 03 007 Sup ra sorb P nem ta pa dó 15 × 20 cm

02 09 09 03 03 008 Sup ra sorb M 10 × 20 cm  

02 09 09 03 03 009 Sup ra sorb M 20 × 20 cm 

02 09 09 03 03 010 Sup ra sorb P ön ta pa dó 15 × 15 cm 

02 09 09 03 03 011 Sup ra sorb P ön ta pa dó 15 × 20 cm 

02 09 09 03 03 012 Sys pur-derm 10 × 20 cm

02 09 09 03 03 013 Lyo fo am 15 × 20 cm 

02 12 03 03 03 001 Hyd ro coll 10 × 10 cm

02 12 03 03 03 002 Com bi derm 10 × 10 cm

02 12 03 03 03 004 Sup ra sorb H stnd. 10 × 10 cm

02 12 03 03 03 014 Hyd ro coll 5 × 5 cm

02 12 03 03 03 017 Kli ni derm Hyd ro Bor der 7 × 7 cm

02 12 03 03 03 018 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 10 × 10 cm

02 12 03 03 03 019 Kli ni derm Hyd ro Bor der 10 × 10 cm 

02 12 03 06 03 002 Com bi derm 14 × 14 cm

02 12 03 06 03 003 Hyd ro coll 15 × 15 cm

02 12 03 06 03 005 Sup ra sorb H stand. 15 × 15 cm

02 12 03 06 03 016 Kli ni derm Hyd ro Bor der 14 × 14 cm

02 12 03 06 03 018 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 15 × 15 cm

02 12 03 09 03 001 Com fe el 20 × 20 cm

02 12 03 09 03 002 Com bi derm 15 × 18 cm

02 12 03 09 03 003 Gra nuf lex 20 × 20 cm

02 12 03 09 03 004 Hyd ro coll 20 × 20 cm

02 12 03 09 03 005 Hyd ro coll Sac ral 15 × 18 cm

02 12 03 09 03 007 Sup ra sorb H stand. 20 × 20 cm

02 12 03 09 03 016 Kli ni derm Hyd ro Bor der S 15 × 18 cm

02 12 03 09 03 017 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 20 × 20 cm  

02 12 06 03 03 001 Gra nuf lex Ext ra Thin 5 × 10 cm

02 12 06 06 03 001 Hyd ro coll Thin 10 × 10 cm

02 12 06 06 03 005 Hyd ro coll Thin 7,5 × 7,5 cm

02 12 06 06 03 006 Kli ni derm Hyd ro Thin 10 × 10 cm

02 12 06 06 03 007 Sup ra sorb H 10 × 10 cm 

02 12 06 06 03 008 Kli ni derm Hyd ro Thin 7,5 × 7,5 cm

02 12 06 09 03 003 Com fe el Plus át lát szó 9 × 14 cm

02 12 06 12 03 001 Gra nuf lex Ext ra Thin 15 × 15 cm

02 12 06 12 03 009 Hyd ro coll Thin 15 × 15 cm

02 12 06 12 03 010 Kli ni derm Hyd ro Thin 15 × 15 cm

02 12 06 12 03 011 Sup ra sorb H 15 × 15 cm 

02 12 06 12 03 013 Sup ra sorb H 20 × 20 cm 

02 12 06 12 03 014 Kli ni derm Hyd ro Thin 20 × 20 cm

02 15 03 03 03 001 Elas to-Gél 5 × 7,5 × 0,3 cm
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02 15 03 03 03 002 Hyd ro sorb 5 × 7,5 cm

02 15 03 06 03 002 Op ra gel 7 × 7 cm

02 15 03 06 03 003 Hyd ro sorb Com fort 7,5 × 10 cm

02 15 03 06 03 005 Hyd ro sorb 10 × 10 cm

02 15 03 06 03 009 Sup ra sorb G 10 × 10 cm

02 15 03 06 03 010 Sup ra sorb G 5 × 7,5 cm

02 15 03 09 03 001 Hyd ro sorb Com fort 12,5 × 12,5 cm

02 15 03 09 03 006 Hyd ro sorb 20 × 20 cm

02 15 03 09 03 010 Int ra si te Con for mab le 10 × 20 cm

02 15 03 09 03 012 Int ra si te Con for mab le 10 × 40 cm

02 15 03 12 03 001 Elas to-Gél 20 × 40 × 0,3 cm

02 15 03 18 03 003 Elas to-Gél, láb ujj ta pasz

02 18 03 03 03 001 Kal tos tat Wo und 5 × 5 cm

02 18 03 03 03 002 Mel gi sorb 5 × 5 cm

02 18 03 03 03 006 Sor bal gon 5 × 5 cm

02 18 03 03 03 008 Kli ni derm Al gi na te 5 × 5 cm

02 18 03 03 03 009 Sup ra sorb A 5 × 5 cm

02 18 03 06 03 001 Kal tos tat Wo und 7,5 × 12 cm

02 18 03 06 03 002 Mel gi sorb 10 × 10 cm

02 18 03 06 03 005 Sor bal gon 10 × 10 cm

02 18 03 06 03 008 Al gi si te M 10 × 10 cm

02 18 03 06 03 009 Kli ni derm Al gi na te 10 × 10 cm

02 18 03 06 03 010 Sup ra sorb A 10 × 10 cm

02 18 03 09 03 001 Kal tos tat Wo und 10 × 20 cm

02 18 03 09 03 006 Kli ni derm Al gi na te 10 × 20 cm

02 18 03 09 03 007 Mel gi sorb 10 × 20 cm 

02 18 03 09 03 008 Sor bal gon 10 × 20 cm

02 18 03 09 03 009 Sup ra sorb A 10 × 20 cm

02 18 06 03 03 001 Mel gi sorb 2 × 32 cm

02 18 06 03 03 002 Kal tos tat Ca vity 2 g

02 18 06 03 03 006 Kli ni derm Al gi na te Ca vity 30 cm

02 18 06 03 03 007 Sup ra sorb A sza lag 2 g, 30 cm

02 18 06 03 03 008 Sor bal gon tam pon ade 2 g

02 21 03 06 03 006 Cu ra por 7 × 5 cm

02 21 03 06 03 010 Kli nip last Bor der 5 × 7 cm

02 21 03 09 03 001 Sa ni po re Ste ril Strip 9 × 5 cm

02 21 03 09 03 003 Me po re 6 × 7 cm

02 21 03 09 03 004 Me po re 9 × 10 cm

02 21 03 09 03 011 Cu ra por 8 × 10 cm

02 21 03 09 03 017 Sa ni po re 10 × 9 cm

02 21 03 09 03 023 Kli nip last Bor der 8 × 10 cm

02 21 03 09 03 024 Me po re Pro 6 × 7 cm

02 21 03 09 03 025 Me po re Pro 9 × 10  cm

02 21 03 12 03 002 Me po re 15 × 9 cm

02 21 03 12 03 003 Me po re 9 × 20 cm

02 21 03 12 03 010 Cu ra por 10 × 15 cm

02 21 03 12 03 011 Cu ra por 10 × 20 cm

02 21 03 12 03 018 Sa ni po re ste ril strip 15 × 9 cm

02 21 03 12 03 024 Ci cap la ie 15 × 10 cm

02 21 03 12 03 026 Kli nip last Bor der 8 × 15 cm
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02 21 03 12 03 027 Me po re Pro 9 × 20 cm

02 21 03 12 03 028 Me po re Pro 9 × 15 cm

02 21 03 12 03 030 Sa ni po re ste ril strip 9 × 20 cm

02 21 03 12 03 032 Kli nip last Bor der 10 × 20 cm 

02 21 03 15 03 002 Me po re 9 × 30 cm

02 21 03 15 03 009 Cu ra por 10 × 25 cm

02 21 03 15 03 015 Me po re 9 × 25 cm

02 21 03 15 03 019 Ci cap la ie 25 × 10 cm

02 21 03 15 03 020 Kli nip last Bor der 10 × 25 cm

02 21 03 15 03 021 Me po re Pro 9 × 25 cm

02 21 03 15 03 022 Me po re Pro 9 × 30 cm

02 21 03 15 03 023 Sa ni po re Band 5 m × 6 cm

02 21 03 15 03 024 Sa ni po re ste ril strip 9 × 30 cm

02 21 06 03 03 002 Cu tip last 5 m × 4 cm

02 21 06 03 03 006 Me po re 5 m × 4 cm

02 21 06 03 03 007 Me po re 5 m × 7 cm

02 21 06 03 03 009 Cu rap last 5 m × 4 cm

02 21 06 03 03 012 Cu rap last 5 m × 6 cm

02 21 06 03 03 014 Cu rap last 5 m × 8 cm

02 21 06 03 03 015 Sa ni po re Band 5 m × 4 cm

02 21 06 03 03 016 Sa ni po re Band 5 m × 6 cm

02 21 06 03 03 017 Sa ni po re Band 5 m × 8 cm

02 24 03 03 03 001 In ter im port 5 × 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 03 002 Hart mann-Ri co 6 × 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 003 Bel la-Hun gá ria 6 × 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 004 In ter im port 6 × 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 005 Phar mi co 6 × 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 006 Phar mi co 5 × 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 06 001 In ter im port 10 × 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 06 002 Hart mann-Ri co 10 × 10 cm, vá gott

02 24 03 03 06 003 In ter im port 10 × 10 cm, vá gott

02 24 03 03 06 004 Bel la-Hun gá ria 10 × 10 cm, vá gott

02 24 03 03 06 005 Phar mi co 10 × 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 06 006 Phar mi co 10 × 10 cm, vá gott

02 24 03 06 03 001 ES-Komp res sen 5 × 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 03 002 Phar mi co 5 × 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 03 003 Kli ni on HG Comp res 5 × 5 cm

02 24 03 06 06 001 ES-Komp res sen 10 × 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 06 002 Phar mi co 10 × 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 06 003 Kli ni on HG Comp res 10 × 10 cm

02 24 06 03 03 001 In ter im port 5 m × 6 cm

02 24 06 03 03 002 Hart mann-Ri co 5 m × 6 cm

02 24 06 03 03 003 Bel la-Hun gá ria 5 m × 6 cm

02 24 06 03 03 004 Phar mi co 5 m × 6 cm

02 24 06 03 03 007 Ami do-Mát ra 5 m × 6 cm 

02 24 06 03 06 001 In ter im port 5 m × 10 cm

02 24 06 03 06 002 Bel la-Hun gá ria 5 m × 10 cm

02 24 06 03 06 003 Phar mi co 5 m × 10 cm

02 24 06 03 06 004 Hart mann-Ri co 5 m × 10 cm

02 24 06 03 06 006 Ami do-Mát ra 5 m × 10 cm 
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02 24 06 03 09 001 In ter im port 5 m × 15 cm

02 24 06 03 09 002 Hart mann-Ri co 5 m × 15 cm

02 24 06 03 09 003 Bel la-Hun gá ria 5 m × 15 cm

02 24 06 03 09 004 Phar mi co 5 m × 15 cm 

02 24 09 03 03 001 Bel la-Hun gá ria 5 m × 6 cm

02 24 09 03 03 002 Hart mann-Ri co 5 m × 6 cm

02 24 09 03 03 003 In ter im port 5 m ×  6 cm 

02 24 09 03 03 004 Phar mi co 5 m × 6 cm

02 24 09 03 06 001 Hart mann-Ri co 5 m × 10 cm

02 24 09 03 06 002 Bel la-Hun gá ria 5 m × 10 cm

02 24 09 03 06 003 Phar mi co 5 m × 10 cm

02 24 09 03 06 004 In ter im port 5 m × 10 cm  

02 24 09 03 09 001 Bel la-Hun gá ria 5 m × 15 cm

02 24 09 03 09 002 In ter im port 5 m × 15 cm

02 24 09 03 09 003 Hart mann-Ri co 5 m × 15 cm

02 24 09 03 09 004 Phar mi co 5 m × 15 cm 

02 24 09 06 03 001 Hart mann-Ri co 5 m × 1 cm

02 24 09 06 03 002 In ter im port 5 m × 1 cm

02 24 09 06 03 005 Phar mi co 5 m × 1 cm

02 24 09 06 06 001 Hart mann-Ri co 5 m × 3 cm

02 24 09 06 06 002 In ter im port 5 m × 3 cm

02 24 09 06 06 003 Phar mi co 5 m × 3 cm

02 24 09 06 09 001 In ter im port 5 m × 6 cm

02 24 09 06 09 002 Hart mann-Ri co 5 m × 6 cm

02 24 09 06 09 003 Phar mi co 5 m × 6 cm

02 24 09 06 09 004 Pe ha-crepp 4 m × 4 cm 

02 24 09 06 09 005 Pe ha-crepp 4 m × 6 cm 

02 24 09 06 12 001 In ter im port 5 m × 10 cm

02 24 09 06 12 002 Hart mann-Ri co 5 m × 10 cm

02 24 09 06 12 003 Phar mi co 5 m × 10 cm

02 24 09 06 12 004 Pe ha-crepp 4 m × 10 cm 

02 24 09 06 12 005 Pe ha-crepp 4 m × 8 cm

02 24 09 06 15 001 In ter im port 5 m × 15 cm

02 24 09 06 15 002 Hart mann-Ri co 5 m × 15 cm

02 24 09 06 15 003 Phar mi co 5 m × 15 cm

02 24 09 06 15 004 Pe ha-crepp 4 m × 12 cm 

02 24 12 03 03 001 In ter im port 25 × 80 cm 

02 24 12 03 03 002 In ter im port 50 × 80 cm 

02 24 12 03 03 004 Hart mann-Ri co 25 × 80 cm 

02 24 12 03 03 005 Bel la-Hun gá ria 25 × 80 cm 

02 24 12 03 03 006 Hart mann-Ri co 50 × 80 cm 

02 24 12 03 03 007 Bel la-Hun gá ria 50 × 80 cm 

02 24 12 03 03 010 Phar mi co 50 × 80 cm 

02 24 12 03 03 012 Phar mi co 25 × 80 cm 

02 27 03 03 03 001 Me di fix 1 m-es 4-es

02 27 03 03 03 002 In ter fix 1 m-es 4-es

02 27 03 03 03 003 Ra mo fix 1 m-es 4-es

02 27 03 06 03 001 Me di fix 1 m-es 5-es

02 27 03 06 03 002 In ter fix 1 m-es 5-es

02 27 03 06 03 003 Ra mo fix 1 m-es 5-es
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02 27 03 09 03 001 Me di fix 1 m-es 6-os

02 27 03 09 03 002 In ter fix 1 m-es 6-os

02 27 03 09 03 003 Ra mo fix 1 m-es 6-os

02 27 03 12 03 001 Me di fix 1 m-es 7-es

02 27 03 15 03 001 Me di fix 1 m-es 8-as

02 27 06 03 03 001 Me di fix 2 m-es 9-es

02 27 06 06 03 001 Me di fix 2  m-es 10-es

02 27 06 09 03 001 Me di fix 2 m-es 11-es

02 30 03 03 03 001 At ra u mann ke nõcs tüll 5 × 5 cm

02 30 03 03 03 002 Me salt 5 × 5 cm

02 30 03 03 03 003 Je lo net ke nõcs tüll 5 × 5 cm

02 30 03 03 03 004 Lo ma tu ell ke nõcs tüll 5 × 5 cm

02 30 03 06 03 001 Cu ti ce rin ke nõcs tüll 7,5 × 7,5 cm

02 30 03 06 03 002 Me salt 7,5 × 7,5 cm

02 30 03 09 03 001 Gras so lind ke nõcs tüll 7,5 × 10 cm

02 30 03 09 03 002 Gras so lind ke nõcs tüll 10 × 10 cm

02 30 03 09 03 004 Lo ma tu ell H ke nõcs tüll 10 × 10 cm

02 30 03 09 03 011 Kli ni tul le 10 × 10 cm

02 30 03 09 03 012 N-A Dres sing 9,5 × 9,5 cm

02 30 03 12 03 001 Gras so lind ke nõcs tüll 10 × 20 cm

02 30 03 12 03 003 Lo ma tu ell H ke nõcs tüll 10 × 20 cm

02 30 03 12 03 004 At ra u mann ke nõcs tüll 10 × 20 cm

02 30 03 12 03 009 N-A-Dres sing 19 × 9,5 cm

02 30 03 15 03 001 Lo ma tu ell H ke nõcs tüll 10 × 30 cm

02 30 03 15 03 002 Je lo net ke nõcs tüll 10 × 40 cm

02 30 06 03 03 001 Bac tig ras ke nõcs tüll 5 × 5 cm

02 30 06 06 03 004 Me tal li ne 8 × 10 cm

02 30 06 06 03 005 Me tal li ne Tra chea 8 × 9 cm

02 30 06 09 03 001 Me tal li ne 10 × 12 cm

02 30 06 12 03 001 Bac tig ras ke nõcs tüll 15 × 20 cm

02 30 09 03 03 001 Ac ti sorb  Plus 25 ezüst tar tal mú seb fe dõ 10,5 × 10,5 cm

02 30 09 03 03 005 Ac ti sorb Plus 25 ezüst tar tal mú seb fe dõ 6,5 × 9,5 cm

02 30 09 06 03 001 Ac ti sorb Plus 25 ezüst tar tal mú seb fe dõ 19 × 10,5 cm

02 30 09 06 03 004 Vli wak tiv 10 × 20 cm

02 33 03 03 03 001 Fil mu lin 5 × 5,6 cm

02 33 03 03 03 004 Step cel 5,6 × 5 cm

02 33 03 06 03 002 Fil mu lin 5 × 9 cm

02 33 03 06 03 009 Fil mu lin 7,5 × 11 cm

02 33 03 06 04 002 Phar mi co 8 × 12 cm 

02 33 03 06 04 003 Kli ni on HG Comp res 10 × 20 cm

02 33 03 06 04 009 Sol va li ne N 10 × 10 cm

02 33 03 06 04 014 Vli wa zell 10 × 10 cm

02 33 03 09 03 003 Ze tu vit 10 × 20 cm

02 33 03 09 03 005 Me sorb 10 × 15 cm

02 33 03 09 03 006 Me sorb 10 × 20 cm

02 33 03 09 03 015 Kli ni on Ex su pad 9 × 17 cm

02 33 03 09 04 001 In ter im port 17 × 21 cm

02 33 03 09 04 002 Phar mi co 17 × 21 cm

02 33 03 09 04 012 Ab sor ba 10 × 20 cm

02 33 03 09 04 013 Vli wa zell 10 × 20 cm
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02 33 03 12 03 001 Me sorb 15 × 20 cm

02 33 03 12 03 003 Ze tu vit 20 × 20 cm

02 33 03 12 03 004 Ze tu vit 13,5 × 25 cm

02 33 03 12 03 007 Phar mi co 17 × 21 cm

02 33 03 12 03 008 Vli wa zell 20 × 20 cm

02 33 03 15 03 002 Me sorb 20 × 25 cm

02 33 03 15 03 004 Me sorb 20 × 30 cm 

02 33 06 03 03 001 Me soft 5 × 5 cm

02 33 06 03 03 003 Kli ni on NW Comp res 5 × 5 cm

02 33 06 03 03 004 Ma tov li es 5 × 5 cm 

02 33 06 06 03 001 Me soft 7,5 × 7,5 cm

02 33 06 06 03 002 Vli wa soft 7,5 × 7,5 cm

02 33 06 06 03 003 Vli wa soft 10 × 10 cm

02 33 06 06 03 004 Me soft 10 × 10 cm

02 33 06 06 03 005 Kli ni on NW Comp res 10 × 10 cm

02 33 06 06 03 006 Ma tov li es 10 × 10 cm 

02 33 06 06 03 007 Ma tov li es 7,5 × 7,5 cm 

02 33 06 09 03 001 Me soft 10 × 20 cm

02 33 06 09 03 003 Kli ni on NW Comp res 10 × 20 cm

02 36 03 03 03 001 Om nip last 5 m × 1,25 cm

02 36 03 03 03 012 Sa nip last 5 m × 2,5 cm

02 36 03 06 03 001 Cen terp last-G 5 m × 5 cm

02 36 03 06 03 002 Cen terp last Stan dard 5 m × 5 cm

02 36 03 06 03 003 Om nip last 5 m × 5 cm

02 36 03 06 03 007 Sa nip last 5 m × 5 cm

02 36 03 09 03 001 Om nip last 9,2 m × 2,5 cm

02 36 06 03 03 001 Cen terp last-S 5 m × 2,5 cm

02 36 06 03 03 002 Cen terp last Sen so silk 5 m × 2,5 cm

02 36 06 03 03 003 Sil ka fix 5 m × 2,5 cm

02 36 06 03 03 004 Sil ka fix 5 m × 1,25 cm

02 36 06 03 03 006 Om ni silk 5 m × 1,25 cm

02 36 06 03 03 007 Om ni silk 5 m × 2,5 cm

02 36 06 06 03 001 Cen terp last-S 5 m × 5 cm

02 36 06 06 03 002 Cen terp last Sen so silk 5 m × 5 cm

02 36 06 06 03 003 Sil ka fix 5 m × 5 cm

02 36 06 06 03 004 Cli ni po re Silk 9,1 m × 2,5 cm

02 36 06 06 03 005 Om ni silk 5 m × 5 cm

02 36 06 09 03 001 Mic ro po re 9,1 m × 2,5 cm

02 36 06 09 03 002 Trans po re 9,1 m × 2,5 cm

02 36 06 09 03 006 Du ra po re 9,1 m × 2,5 cm

02 36 06 09 03 008 Cli ni po re Silk 9,1 m × 5 cm

02 39 03 03 03 002 Om ni por 5 m × 1,25 cm

02 39 03 06 03 001 Po lo por 5 m × 2,5  cm

02 39 03 06 03 002 Om ni por 5 m × 2,5 cm

02 39 03 09 03 002 Om ni por 5 m × 5 cm

02 39 03 12 03 001 Me fix 10 m × 2,5 cm

02 39 03 12 03 002 Sa ni po re Fix 10 m × 2,5 cm

02 39 03 15 03 001 Me fix 10 m × 5 cm

02 39 03 15 03 002 Cu ra fix H 10 m × 5 cm

02 39 03 15 03 008 Sa ni po re Fix 10 m × 5 cm
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02 39 03 18 03 001 Me fix 10 m × 10 cm

02 39 03 18 03 005 Cu ra fix H 10 m × 10 cm

02 39 03 18 03 006 Sa ni po re Fix 10 m × 10 cm

02 39 03 21 03 001 Cu ra fix H 10 m × 15 cm

02 39 03 21 03 004 Me fix 10 m × 15 cm

02 39 03 21 03 007 Sa ni po re Fix 10 m × 15 cm

02 39 03 21 03 008 Sa ni po re Fix 10 m × 20 cm

02 39 06 03 03 001 Om ni fix Elas tic 2 m × 10 cm

02 39 06 12 03 002 Cen terp last Elas to fix 10 m × 2,5 cm

02 39 06 12 03 003 Fi xo mull 10 m × 5 cm

02 39 06 12 03 004 Cen terp last-E 10 m × 5 cm

02 39 06 12 03 005 Cen terp last Elas to fix 10 m × 5 cm

02 39 06 12 03 008 Om ni fix Elas tic 10 m × 5 cm

02 39 06 15 03 002 Cen terp last Elas to fix 10 m × 10 cm

02 39 06 15 03 005 Om ni fix Elas tic 10 m × 10 cm

02 39 06 18 03 001 Fi xo mull 10 m × 15 cm

02 39 06 18 03 006 Om ni fix Elas tic 10 m × 15 cm

02 39 06 18 03 007 Om ni fix Elas tic 10 m × 20 cm

02 39 06 21 03 001 Fi xo mull 10 m × 30 cm

02 39 09 06 03 001 Pe ha-haft 4 m × 6 cm

02 39 09 06 03 006 Kli ni fix 4 m × 6 cm

02 39 09 06 03 008 Pe ha-haft 4 m × 4 cm

02 39 09 09 03 001 Pe ha-haft 4 m × 8 cm

02 39 09 09 03 005 Kli ni fix 4 m × 8 cm

02 39 09 12 03 001 Pe ha-haft 4 m × 10 cm

02 39 09 12 03 003 Mol le last Haft 4 m × 10 cm

02 39 09 12 03 005 Kli ni fix 4 m × 10 cm

02 39 09 15 03 001 Elas to mull Haft 4 m × 12 cm

02 39 09 15 03 002 Mol le last Haft 4 m × 12 cm

02 39 09 15 03 003 Pe ha-haft 4 m × 12 cm

02 39 09 15 03 004 Self-fix 4 m × 12 cm

04 03 06 03 03 001 Clo ud up-02

04 03 06 06 03 008 F-200

04 03 06 09 03 001 Pul mi cort ne bu ha ler

04 03 06 09 09 001 In tal spin ha ler

04 03 06 09 12 001 In ha lá tor M (At ro vent, Be ro du al, Be ro tec)

04 03 12 06 03 001 9352D CPAP maszk 

04 03 12 06 03 002 Com fort Clas sic Na sal CPAP maszk és fej pánt 

04 03 12 06 03 003 Maszk min ni Max nCPAP-hoz Pap il lon 

04 03 12 06 03 006 Simp li city CPAP maszk és fej pánt 

04 03 21 03 03 001 M20 tí pu sú vá la dék szí vó

04 03 27 03 03 001 PEP/RMT maszk

04 03 30 03 03 001 Cle ment Clar ke 

04 03 30 03 06 001 He alths can Per so nal Best 

04 03 33 03 03 001 KS-pi pa

04 06 06 03 03 001 Elas to med AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 013 Elas to med Kom fort AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 014 Elas to med Stretch AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 020 Komp ri med AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 06 001 Elas to med AD térd ha ris nya (mé re tes)
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04 06 06 03 06 010 Elas to med Kom fort AD térd ha ris nya (mé re tes) 

04 06 06 03 06 011 Elas to med Stretch AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 06 013 Komp ri med AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 09 001 Elas to med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 09 012 Elas to med Kom fort AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 09 013 Elas to med Stretch AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 12 001 Elas to med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 12 010 Elas to med Kom fort AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes) 

04 06 06 03 12 011 Elas to med Stretch AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes) 

04 06 06 03 12 014 Komp ri med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 15 001 Elas to med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 012 Elas to med Kom fort AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 013 Elas to med Stretch AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 019 Leg li ne 30 AG com tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 020 Ma xis Mic ro AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 028 Komp ri med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 18 001 Elas to med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 18 010 Elas to med Kom fort AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 18 011 Elas to med Stretch AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes) 

04 06 06 03 18 016 Komp ri med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 21 001 Elas to med AG/HB ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 21 007 Elas to med Kom fort AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 21 008 Elas to med Stretch AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 24 001 Elas to med AG/HB ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 003 Ve no san AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 005 Medi AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 006 Dok tus AG/HB egy szá ras, var rás nél kü li ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 007 Elas to med Kom fort AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes) 

04 06 06 03 24 008 Elas to med Stretch AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes) 

04 06 06 03 24 010 Ma xis Mic ro AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 011 Ve nes so-Soft Lycra AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 012 Ve nex Dur Mic ro Light AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 013 Veni Dur AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 014 Komp ri med AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 015 Star Cot ton AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 27 001 Elas to med AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 27 012 Elas to med Kom fort AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 27 013 Elas to med Stretch AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 30 001 Elas to med AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 30 010 Elas to med Kom fort AM ha ris nya nad rág (mé re tes) 

04 06 06 03 30 016 Elas to med Stretch AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 03 011 Ma xis AD III. Clas sic térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 06 06 005 Dok tus Dur AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 06 006 Veni Dur AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 06 007 Elas to bar Kom fort AD térd ha ris nya (mé re tes) 

04 06 06 06 06 009 Komp ri med AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 09 007 Elas to bar Kom fort AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 06 12 001 Ve no san AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 12 003 Medi AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 12 005 Dok tus Dur AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)
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04 06 06 06 12 006 Veni Dur AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 12 009 Komp ri med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 15 005 Dok tus Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 06 15 007 Elas to bar Kom fort AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 06 18 001 Ve no san AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 003 Medi AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 004 Las to fa 340 AG comb tõ ig érõ ha ris nya  (mé re tes)

04 06 06 06 18 005 Dok tus Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 006 Veni Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 008 Glo ria AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes) 36-46 Hgmm

04 06 06 06 18 009 Komp ri med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 21 001 Ve no san AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 06 24 001 Ve no san  AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág  (mé re tes)

04 06 06 06 24 002 Sig va ris AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 003 Medi AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 004 Dok tus AG/HB egy szá ras var rás nél kü li ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 006 Komp ri med AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 007 Veni Dur Ext ra AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 27 001 Ve no san AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 06 27 002 Medi AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 06 30 001 Ve no san AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 003 Medi AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 004 Las to fa 340 AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 005 Veni Dur AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 006 Dok tus Dur AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 008 Glo ria AM ha ris nya nad rág (mé re tes) Hgmm 36-46

04 06 06 06 30 009 Komp ri med AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 09 03 001 Ve no san AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 09 06 001 Ve no san AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 09 09 001 Ve no san AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 09 005 Veni Dur AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 12 001 Ve no san AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 09 15 001 Ve no san AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 15 004 Las to fa AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 15 005 Veni Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 15 006 Elas to lim AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 18 001 Medi AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 09 18 002 Sig va ris AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes) 50 Hgmm fe lett

04 06 06 12 03 004 Elas to med S CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 06 004 Elas to med S CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 12 06 005 Komp ri med CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 12 09 001 Ve no san AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 09 002 Sig va ris AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 09 003 Medi AH/AC1 kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 09 004 Komp ri med AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 12 004 Komp ri med AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 12 12 005 Ve no san AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes) 

04 06 06 12 15 001 Sig va ris AC 0 kesz tyû ujj nél kül (stan dard)

04 06 06 12 18 004 Ma xis Com fort AC 1 egy uj jas kesz tyû (stan dard)

04 06 06 12 21 001 Ve no san AC 5 öt uj jas kesz tyû (stan dard)
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04 06 06 12 24 001 Medi AC 1 egy uj jas kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 12 27 001 Medi AC 5 öt uj jas kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 12 27 002 Komp ri med AC 5 öt uj jas kesz tû (mé re tes)

04 06 06 15 03 001 Ve no san CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 15 06 001 Ve no san CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 06 002 Sig va ris CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 06 004 Elas to bar S CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 12 001 Ve no san AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 21 001 Medi AC 5 öt uj jas kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 18 03 002 Ur ba-Lan Ult ra 5 m × 6 cm

04 06 06 18 03 003 Ur ba-Lan Ult ra 5 m × 8 cm

04 06 06 18 06 002 Ur ba-Lan Ult ra 5 m × 10 cm

04 06 06 18 09 002 Ur ba-Lan Ult ra 5 m × 12 cm

04 06 06 21 03 001 Ur ba-Lan 5 m × 6 cm

04 06 06 21 03 002 Ur ba-Lan 5 m × 8 cm

04 06 06 21 03 006 Ro si dal K 5 m × 6 cm

04 06 06 21 03 007 Ro si dal K 5 m × 8 cm

04 06 06 21 03 010 Kli ni dur Tex te last 5 m × 8 cm

04 06 06 21 03 011 Swiss las tic co 5 m × 8 cm

04 06 06 21 03 012 Swiss las tic ms 5 m × 8 cm

04 06 06 21 06 001 Ur ba-Lan 5 m × 10 cm

04 06 06 21 06 002 Ra u co dur Kraf tig 5 m × 10 cm

04 06 06 21 06 004 Ro si dal K 5 m × 10 cm

04 06 06 21 06 005 Se top ress 3,5 m × 10 cm

04 06 06 21 06 006 Comp ri lan 5 m × 10 cm

04 06 06 21 06 007 Kli ni dur Tex te last 5 m × 10 cm

04 06 06 21 06 008 Swiss las tic co 5 m × 10 cm

04 06 06 21 06 009 Swiss las tic ms 5 m × 10 cm

04 06 06 21 09 001 Ur ba-Lan 5 m × 12 cm

04 06 06 21 09 002 Ra u co dur kraf tig 5 m × 12 cm

04 06 06 21 09 003 Ro si dal K 5 m × 12 cm

04 06 06 21 09 004 Comp ri lan 5 m × 12 cm

04 06 06 24 03 001 Ide a last 5 m × 8 cm 

04 06 06 24 03 002 Ide a last Haft 4 m × 8 cm 

04 06 06 24 03 003 Ide a last  Haft 4 m × 6 cm

04 06 06 24 03 004 Ide a last 5 m × 6 cm

04 06 06 24 06 001 Ide a last 5 m × 10 cm

04 06 06 24 06 002 Ide a last Haft 4 m × 10 cm

04 06 06 24 06 003 Ide a last 5 m × 12 cm

04 06 06 24 06 004 Ide a last  Haft 4 m × 12 cm

04 06 06 27 03 001 Püt ter 5 m × 8 cm  

04 06 06 27 03 003 Püt ter 5 m × 6 cm

04 06 06 27 06 001 Püt ter 5 m × 10 cm  

04 06 06 27 06 002 Swiss las tic ls 5 m × 10 cm

04 06 06 27 09 001 Püt ter 5 m × 12 cm  

04 06 06 30 03 005 Se ton Tu big rip vas tag bo ká ra, kö ze pes térd re, vé kony comb ra 

04 06 06 30 03 009 Se ton Tu big rip kö ze pes törzs re/1 m 

04 06 06 30 03 010 Se ton Tu big rip vas kos törzs re/1 m 

04 06 06 30 03 011 Ste rog rip „A” gyermek vég ta gok ra/1 m 

04 06 06 30 03 012 Ste rog rip „B” kis kéz re és vé kony kar ra/1 m 
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04 06 06 30 03 013 Ste rog rip „C” közepes vas tag sá gú kar ra, kar csú bo ká ra/1 m 

04 06 06 30 03 014 Ste rog rip „D” vastagabb kar ra, kö ze pes bo ká ra, vé kony térd re/1 m 

04 06 06 30 03 015 Ste rog rip „E” vastag bo ká ra, kö ze pes térd re, vé kony comb ra/1 m 

04 06 06 30 03 016 Ste rog rip „F” vastag térd re, kö ze pes vas tag sá gú comb ra/1 m 

04 06 06 30 03 017 Ste rog rip „G” vastag comb ra/1 m 

04 06 06 30 03 018 Ste rog rip „J” vékony törzs re/1 m 

04 06 06 30 03 020 Ste rog rip „L” vaskos törzs re/1 m

04 06 06 30 09 001 J.Ma i nat mel lény, uj jal is, gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 002 J.Ma i nat mel lény, uj jal is, fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 003 J.Ma i nat váll pán tos mel lény, gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 004 J.Ma i nat váll pán tos mel lény, fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 005 J.Ma i nat kar ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 30 09 006 J.Ma i nat te nyér szo rí tó (mé re tes)

04 06 06 30 09 007 J.Ma i nat te nyér szo rí tó ujj kö zöt ti rög zí tés sel (mé re tes)

04 06 06 30 09 008 J.Ma i nat kar ha ris nya váll rög zí tõ vel, gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 009 J.Ma i nat kar ha ris nya váll rög zí tõ vel, fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 010 J.Ma i nat kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 30 09 011 J.Ma i nat kesz tyû 10 cmnél hosszabb szár ral (mé re tes)

04 06 06 30 09 012 J.Ma i nat gyer mek nad rág, hosszú szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 013 J.Ma i nat gyer mek nad rág, rö vid szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 014 J.Ma i nat fel nõtt nad rág hosszú szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 015 J.Ma i nat fel nõtt nad rág rö vid szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 016 J.Ma i nat nad rág egy vég tag ra (mé re tes)

04 06 06 30 09 017 J.Ma i nat térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 30 09 018 J.Ma i nat ma xil lo fa ci á lis rög zí tés (mé re tes)

04 06 06 30 09 019 J.Ma i nat ma xil lo fa ci á lis rög zí tés, komp lett (mé re tes)

04 06 06 30 09 020 J.Ma i nat nyak rög zí tõ gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 021 J.Ma i nat nyak rög zí tõ fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 022 J.Ma i nat arc maszk (mé re tes)

04 12 09 03 03 001 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 002 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Mo bi li tás 2000)

04 12 09 03 03 003 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or to med)

04 12 09 03 03 004 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or to re ha)

04 12 09 03 03 005 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Cent rum)

04 12 09 03 03 006 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Észak)

04 12 09 03 03 007 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Sa la-Med)

04 12 09 03 03 008 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Sa lix-Med)

04 12 09 03 03 009 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Con so la tio)

04 12 09 03 03 010 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 011 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or te ti ka)

04 12 09 03 03 012 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or tob ra ce)

04 12 09 03 03 013 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or to mo bil)

04 12 09 03 03 014 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 03 03 015 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Pro mo bil)

04 12 09 03 03 016 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab)

04 12 09 03 03 017 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Dél)

04 12 09 03 03 018 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Ke let)

04 12 09 03 03 019 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Rá ba)

04 12 09 03 03 020 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Bán)

04 12 09 03 03 022 Ac tiv hasi sérv kö tõ, adap tál ha tó (Or to pro fil)
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04 12 09 03 03 023 AH-10 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 024 AH-10 (Re hab-Cent rum)

04 12 09 03 03 028 AH-10 (Re hab-Észak)

04 12 09 03 03 030 AH-10 (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 03 03 031 AH-12 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 039 Ani ta 2088 (Ani ta)

04 12 09 03 03 040 Me di-fix 1111 (Kor zet)

04 12 09 03 03 041 PPH-10 (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 03 03 042 PPHP-10 (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 03 03 051 AH-121 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 06 03 001 Spranz band-NB köl dök- és has fal sérv kö tõ 

04 12 09 06 06 001 AH-16 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 06 06 008 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, ext ra (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 06 06 009 PM 102 (Pro mo bil)

04 12 09 09 03 001 H-12 bé lelt has kö tõ

04 12 09 12 03 001 Ht-11 Has eme lõ 

04 12 09 12 06 001 Ht-18 Has eme lõ szé les 

04 12 09 12 09 001 Ht-12 Ol dal gu mi ék (pár) 

04 12 09 12 12 001 Ht-13 Ol dal gu mi (pár) 

04 12 09 12 15 001 Ht-22 Sérv pár na

04 12 09 12 18 001 Ht-25 Has eme lõ pár na 

04 12 09 12 21 001 Ht-14 Ol dal gom bo lás + ha ris nya tar tó 

04 12 09 12 24 001 Ht-26 Sérv pár na nagy mé re tû 

04 12 09 12 27 001 Ht-32 Má so dik vá szon bé lés 

04 12 09 12 30 001 Ht-33 Drill bé lés 

04 12 09 12 33 001 Ht-15 Ha ris nya tar tó gumi (kész let) 

04 12 09 12 36 001 Ht-21 Heg pár na 

04 12 09 12 39 001 Ht-27 Váll sza lag mind két váll ra 

04 12 09 12 42 001 Ht-28 Sto ma nyí lás ki ala kí tá sa has kö tõn, fû zõn

04 12 09 15 03 001 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 15 03 002 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 003 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Mo bi li tás 2000)

04 12 09 15 03 004 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to mo bil)

04 12 09 15 03 005 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Észak)

04 12 09 15 03 006 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 15 03 007 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 03 008 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Pro mo bil)

04 12 09 15 03 009 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab)

04 12 09 15 03 010 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Dél)

04 12 09 15 03 011 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Ke let)

04 12 09 15 03 012 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Bán)

04 12 09 15 03 013 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Con so la tio)

04 12 09 15 03 014 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Kor zet)

04 12 09 15 03 015 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or tob ra ce)

04 12 09 15 03 016 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to re ha)

04 12 09 15 03 017 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Cent rum)

04 12 09 15 03 018 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Rá ba)

04 12 09 15 03 019 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lix-Med)

04 12 09 15 03 020 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 021 Ac tiv adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)
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04 12 09 15 03 023 AH-42 ru gós (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 034 AH-52 gu mi öves (Re hab-Észak)

04 12 09 15 03 037 AH-52 gu mi öves (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 038 H-52 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 03 039 Sa la-Med-52 gu mi öves (Sa la-Med)

04 12 09 15 03 040 PPH-56 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 06 001 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Con so la tio)

04 12 09 15 06 002 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 004 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or tob ra ce)

04 12 09 15 06 005 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 15 06 006 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to re ha)

04 12 09 15 06 007 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Pro mo bil)

04 12 09 15 06 008 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab)

04 12 09 15 06 009 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Cent rum)

04 12 09 15 06 010 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Rá ba)

04 12 09 15 06 012 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lix-Med)

04 12 09 15 06 013 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 014 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 15 06 015 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Ke let)

04 12 09 15 06 016 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Kor zet)

04 12 09 15 06 017 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to mo bil)

04 12 09 15 06 018 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 06 020 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Bán)

04 12 09 15 06 021 Ac tiv adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 15 06 027 AH-45 ru gós (Re hab-Észak)

04 12 09 15 06 030 AH-53 gu mi öves (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 035 AH-53 gu mi öves (Re hab-Észak)

04 12 09 15 06 037 AH-53 gu mi öves (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 15 06 039 Or tel (Ned-Work)

04 12 09 15 06 040 Sa la-Med-52 gu mi öves (Sa la-Med)

04 12 09 15 06 041 Uri el IT-59 D (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 042 PPH-58 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 09 001 Spranz band-60 

04 12 09 18 03 002 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 18 03 008 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 18 03 009 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Sa la-Med)

04 12 09 18 03 010 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 18 03 011 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab-Cent rum)

04 12 09 18 03 012 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 18 03 013 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab)

04 12 09 18 03 016 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Or tob ra ce)

04 12 09 18 03 019 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab-Bán)

04 12 09 18 03 020 H-54 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 18 03 021 Me di-Fix 1421 (Kor zet)

04 19 06 03 03 001 Novo Pen 3 pe nin jek tor hoz Pen Ma te

04 19 09 03 03 001 Mic ro jet (IU 40) 1 ml

04 19 09 03 03 005 My jec tor (U 40) 1 ml (27Gx1/2) 

04 19 09 03 03 010 My jec tor (U 40) 1 ml (29Gx1/2) 

04 19 09 03 03 013 My jec tor (U-100) 1 ml (27Gx1/2) 

04 19 09 03 03 029 My jec tor (U-100) 1 ml (29Gx1/2) 
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04 19 09 06 03 001 Mát rap last 2 ml 

04 19 09 06 03 016 Te ru mo 2 ml 

04 19 15 03 03 001 Mát rap last 20G 

04 19 15 03 03 002 Mát rap last 21G 

04 19 15 03 03 003 Mát rap last 25G 

04 19 15 03 03 004 Mát rap last 26G 

04 19 15 03 03 005 Mát rap last 27G 

04 19 15 03 03 006 Ste ri can 20G 

04 19 15 03 03 007 Ste ri can 21G 

04 19 15 03 03 008 Ste ri can 25G 

04 19 15 03 03 009 Ste ri can 26G 

04 19 15 03 03 010 Ste ri can 27G 

04 19 15 03 03 015 Ne o med 20G

04 19 15 03 03 016 Ne o med 21G

04 19 15 03 03 017 Ne o med 25G

04 19 15 03 03 018 Ne o med 26G

04 19 15 03 03 019 Ne o med 27G

04 19 15 03 03 020 Ne o lus 20G 1 1/2" 

04 19 15 03 03 021 Ne o lus 21G 1 1/2" 

04 19 15 03 03 022 Ne o lus 22G 1 1/2" 

04 19 15 03 03 023 Ne o lus 22G 1 1/4" 

04 19 15 03 03 024 Ne o lus 23G 1 1/4" 

04 19 15 03 03 025 Ne o lus 23G 1" 

04 19 15 03 03 027 Ne o lus 25G 1" 

04 19 15 03 03 028 Ne o lus 25G 5/8" 

04 19 15 03 03 029 Pic (G23) 

04 19 15 03 03 032 Ne o lus 18G 1 1/2" 

04 19 15 03 03 033 Ne o lus 18G 2" 

04 19 15 03 03 034 Ne o lus 19G 1 1/2" 

04 19 15 03 03 035 Ne o lus 26G 1/2" 

04 19 15 03 03 036 Ne o lus 26G 1" 

04 19 15 03 03 037 Ne o lus 276G 3/4" 

04 19 15 06 03 004 BD Mic ro Fine Pen tû 29G

04 19 15 06 03 005 BD Mic ro Fine Pen tû 30G

04 19 15 06 03 006 BD Mic ro Fine Pen tû 31G

04 19 15 06 03 007 In su pen tû (G29) 12 mm

04 19 15 06 03 008 In su pen tû (G31) 6 mm

04 19 15 06 03 009 In su pen tû (G31) 8 mm

04 19 21 03 03 002 Au to ject 2

04 19 21 06 03 001 BD Pen Clas sic 3,0 ml

04 19 21 06 03 004 No vo Pen 3

04 19 21 06 03 005 No vo Pen 2

04 19 21 06 03 006 No vo Pen 1

04 19 21 06 03 007 Hu ma Pen Er go no mic (3 ml)

04 24 12 03 03 002 D-Cont Per so nal 

04 24 12 06 03 001 C-Test 50 db/do boz 

04 24 12 06 03 016 Per so nal Ak tív Test 50 db/do boz

04 27 09 03 03 001 AT1 Tens 

04 27 09 03 06 001 Cor po sa no KS-1/A

04 27 09 03 06 003 Mi nis tim

7338 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/98. szám



ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

04 27 09 03 06 004 Ten sel ME 2001

04 27 09 03 06 005 Cor po sa no KS-1/A2 

04 27 15 03 03 006 Pro to ne PNG

04 27 15 03 06 001 Vi en na to ne  AM Ti Si lent Star

04 27 15 03 06 003 Vic to fon  AM 260 TM

04 39 03 03 03 008 Pro Oph ta Ju ni or

04 45 03 03 03 001 E 40/A nyúj tó ké szü lék, fek võ hely zet ben tör té nõ hú zás ra tám la nél kül

04 45 03 03 06 001 E 40/B nyúj tó ké szü lék, fek võ hely zet ben tör té nõ hú zás ra, tám lás

04 45 06 03 03 001 E 44 aj tó ra akaszt ha tó nyúj tó ké szü lék

04 45 06 03 06 001 E 51 Glis son-fé le füg gesz tõ ké szü lék

04 45 09 03 09 001 E 53/A tar to zék E 53-hoz

04 45 09 06 03 002 Et-04 fej tar tó E40 és E44 ké szü lék hez

04 45 09 06 06 001 Ac tiv nyúj tó ké szü lék tar to zé ka, bo ka man dzset ta 

04 45 09 06 06 002 Et-05 bo ka man dzset ta E40 és E44 ké szü lék hez

04 48 12 03 03 001 Or fi tu be ujj tor náz ta tó ké szü lék

04 48 12 03 03 004 V-82 (Prí ma-Prot eti ka)

04 48 12 03 03 010 V-82 (Or to mo bil)

04 48 12 03 03 012 V-82 (Re hab-Ke let)

04 48 12 03 03 016 V-82 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 48 12 03 03 024 AV-82 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 48 12 03 03 032 Or fit Hi lei ujj tor náz ta tó ké szü lék 

04 48 12 03 06 001 Or fit ra di a lis bé nu lás ke ze lõ

04 48 15 03 03 001 J-98 (Sa lix-Med)

04 48 15 03 03 003 J-98 (Re hab-Ke let)

04 48 15 03 03 006 J-98 (Mo bi li tás 2000)

04 48 15 03 03 009 J-98 (Or to mo bil)

04 48 15 03 03 010 J-98 (Prí ma-Prot eti ka)

04 48 15 03 03 016 J-98 (LBT)

04 48 15 03 03 017 J-98 (Or te ti ka)

04 48 15 03 03 018 J-98 (Re hab-Bán)

04 48 15 03 03 019 J-98 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 48 15 03 03 020 J-98 (Or tob ra ce)

04 48 15 03 03 023 J-98 (Re hab-Rá ba)

04 48 15 06 03 001 E53 alsó vég tag hú zó ké szü lék (Cza gány sze rint)

06 03 06 03 03 001 Me den ce szo rí tó öv (Kor zet)

06 03 06 03 03 002 F 15 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 003 F 17 (Or to re ha)

06 03 06 03 03 004 F 17/P (Mo bi li tás 2000)

06 03 06 03 03 006 OM 107

06 03 06 03 03 007 OM 202

06 03 06 03 03 008 RB 35

06 03 06 03 03 009 RB 36

06 03 06 03 03 010 RB 37

06 03 06 03 03 011 Scu do tex  S-610 (GYSGY Re hab)

06 03 06 03 03 012 Scu do tex  S-612 (Pro mo bil)

06 03 06 03 03 013 Sig va ris Ac ti ve lum bá gó öv

06 03 06 03 03 014 Uri el IT 06 T

06 03 06 03 03 021 F 15 (Or to pro fil)

06 03 06 03 03 030 F 15 (Re hab-Hun gá ria)
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06 03 06 03 03 031 F 15 (Sa la-Med)

06 03 06 03 03 032 F 15 (Or to mo bil)

06 03 06 03 03 041 F 17 (Re hab-Dél)

06 03 06 03 03 042 F 17 (Sa lus Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 043 F 17 (Fri gye sy Ró bert)

06 03 06 03 03 044 F 17 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 045 F 17 (Kor zet)

06 03 06 03 03 046 F 17 (Re hab)

06 03 06 03 03 047 F 17 (Re hab-Ke let)

06 03 06 03 03 048 F 17 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 03 03 049 F 17 (Sa la-Med)

06 03 06 03 03 050 F 17 (Or tob ra ce)

06 03 06 03 03 051 F 17 (Re hab-Cent rum)

06 03 06 03 03 052 F 17 (Sa lix-Med)

06 03 06 03 03 053 F 17 (Con so la tio)

06 03 06 03 03 054 F 17 (Or to med)

06 03 06 03 03 055 F 17 (Re hab-Észak)

06 03 06 03 03 056 F 17 (GYSGY Re hab)

06 03 06 03 03 057 F 17 (Re hab-Bán)

06 03 06 03 03 058 F 17 (Prí ma-Prot eti ka)

06 03 06 03 03 060 F 17 (Or to mo bil)

06 03 06 03 03 061 F 17 (Re hab-Hun gá ria)

06 03 06 03 03 062 F 17/P (Pro mo bil)

06 03 06 03 03 064 Scu do tex  S-610 (Pro mo bil)

06 03 06 03 03 065 Scu do tex  S-612 (GYSGY Re hab)

06 03 06 03 03 071 AF-18 (Re hab-Ke let)

06 03 06 03 03 072 AF-18 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 03 03 073 AF-18 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 075 AF-18 (Re hab-Észak)

06 03 06 03 03 081 AF-19 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 083 AF-19 (Re hab-Észak)

06 03 06 03 03 090 Bi o fit 17 té põ zá ras me den ce öv 

06 03 06 03 03 095 Me di-Fix 2251 me den ce szo rí tó öv 

06 03 06 03 03 096 F 17 (Or to pro fil)

06 03 06 03 03 098 CON 610

06 03 06 03 03 111 PPF-17

06 03 06 03 03 112 PPF-18

06 03 06 03 03 115 Sa la-Med 17

06 03 06 06 03 002 Lom bax 

06 03 06 06 03 005 Lum ba med de rék tá masz tó öv

06 03 06 06 03 006 Or top last fûzõ

06 03 06 06 03 007 Or top last hosszú fûzõ

06 03 06 06 03 012 Re ver sa 54/705 

06 03 06 06 03 018 F 23 (Or to med)

06 03 06 06 03 019 F 23 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 06 03 020 F 23 (Sa la-Med)

06 03 06 06 03 021 F 23 (Con so la tio)

06 03 06 06 03 022 F 23 (Or to pro fil)

06 03 06 06 03 023 F 23 (Re hab)
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06 03 06 06 03 024 F 23 (Re hab-Bán)

06 03 06 06 03 025 F 23 (Re hab-Hun gá ria)

06 03 06 06 03 027 F 23 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 028 F 23 (Or to mo bil)

06 03 06 06 03 029 F 23 (Re hab-Cent rum)

06 03 06 06 03 030 F 23 (Re hab-Észak)

06 03 06 06 03 032 F 23 (Or to re ha)

06 03 06 06 03 033 F 23 (Sa lix-Med)

06 03 06 06 03 034 F 23 (Pro mo bil)

06 03 06 06 03 036 F 23 (Or te ti ka)

06 03 06 06 03 037 F 23 (Prí ma-Prot eti ka)

06 03 06 06 03 038 F 23 (Re hab-Ke let)

06 03 06 06 03 039 F 23 (Sa lus Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 040 F 23 (Kor zet)

06 03 06 06 03 041 F 23 (Re hab-Dél)

06 03 06 06 03 042 Ac tiv me den ce szo rí tó öv, bor dás gu mi szö vet bõl, meg erõ sí tett té põ zár ral

06 03 06 06 03 043 AF-20 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 045 AF-20 (Re hab-Dél)

06 03 06 06 03 047 AF-20 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 06 03 048 AF-20 (Re hab-Észak)

06 03 06 06 03 072 AF-22 (Re hab-Hun gá ria)

06 03 06 06 03 074 AF-22 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 075 AF-23 (Re hab-Cent rum)

06 03 06 06 03 080 AF-23 (Re hab-Bán)

06 03 06 06 03 083 AF-23 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 092 AF-24 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 094 AF-25 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 107 GM-B13

06 03 06 06 03 108 GM-B6

06 03 06 06 03 109 GM-B7

06 03 06 06 03 110 GM-B8

06 03 06 06 03 111 GM-B9

06 03 06 06 03 118 OB-004 

06 03 06 06 03 120 OM 1122 

06 03 06 06 03 152 PM 202 

06 03 06 06 03 153 PM 203 

06 03 06 06 03 154 PPF-22 

06 03 06 06 03 155 PPF-23 

06 03 06 06 03 156 PPF-25 

06 03 06 06 03 157 RB-23 

06 03 06 06 03 158 RB-25 

06 03 06 06 03 160 SAT-22  

06 03 06 06 03 161 Sa la-Med-23 

06 03 06 06 03 162 Ther mo ban 85603-608 

06 03 06 06 03 163 Ther mo ban 85613-618 

06 03 06 06 03 165 Or to med 23 

06 03 06 06 03 166 Or to med 17 

06 03 06 06 03 167 Or to med 22 

06 03 06 06 03 174 Art ros kin R-La dy
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06 03 06 06 03 175 Art ros kin R-Man

06 03 06 09 03 001 F 24 ágyék fû zõ

06 03 06 09 06 001 F 25 hosszú ge rinc fû zõ

06 03 06 09 09 001 F 26 hosszú ge rinc fû zõ mell tar tó val

06 03 09 03 06 001 Bos ton

06 03 09 03 09 001 Char les to ne, két funk ci ós, ál lít ha tó

06 03 09 03 12 001 Che ne au

06 03 09 03 15 001 Gschwend

06 03 09 03 18 001 Mil wa u kee

06 03 09 03 21 001 Stag na ra

06 03 09 03 24 001 Ülõ kor zett

06 03 09 03 27 001 Tra u más fûzõ

06 03 09 03 30 001 PM 204 Spi ne Cor Kit 2000 kor ri gá ló fûzõ

06 03 09 06 03 001 Ft-11 bor da hú zó puha bõr bõl

06 03 09 06 06 001 Ft-12 eme lõ ka ros bor da hú zó (Hoh mann sze rint)

06 03 09 06 09 001 Ft-13 hón alj tá masz (kar man kó)

06 03 09 06 12 001 Ft-14 comb tol da lék

06 03 09 06 15 001 Ft-15 tom por pe lot ta

06 03 09 06 18 001 Ft-16 ülés tá masz

06 03 09 06 21 001 Ft-18 váll gyû rû

06 03 12 03 03 001 Schanz gal lér (Or to pro fil)

06 03 12 03 03 002 Ana to mic (Pro mo bil)

06 03 12 03 03 003 Adams

06 03 12 03 03 005 Uri el IT 61

06 03 12 03 03 007 Schanz gal lér (Re hab-Bán)

06 03 12 03 03 008 Schanz gal lér (Or to mo bil)

06 03 12 03 03 009 Schanz gal lér F-76 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 12 03 03 010 Schanz gal lér (Or to re ha)

06 03 12 03 03 011 Schanz gal lér (Re hab-Dél)

06 03 12 03 03 012 Schanz gal lér (Sa lix-Med)

06 03 12 03 03 013 Schanz gal lér (Kor zet)

06 03 12 03 03 014 Schanz gal lér (Or to med)

06 03 12 03 03 015 Schanz gal lér (Pro mo bil)

06 03 12 03 03 016 Schanz gal lér (Re hab-Rá ba)

06 03 12 03 03 017 Schanz gal lér (GYSGY Re hab)

06 03 12 03 03 018 Schanz gal lér Nec ky (Otto Bock)

06 03 12 03 03 019 Schanz gal lér (Con so la tio)

06 03 12 03 03 020 Schanz gal lér (Prí ma-Prot eti ka)

06 03 12 03 03 022 Schanz gal lér (Sa la-Med)

06 03 12 03 03 023 Schanz gal lér (Re hab-Hun gá ria)

06 03 12 03 03 025 Schanz gal lér (Re hab-Cent rum)

06 03 12 03 03 026 Schanz gal lér (Re hab-Ke let)

06 03 12 03 03 027 Schanz gal lér (Mo bi li tás 2000)

06 03 12 03 03 029 Ana to mic (Mo bi li tás 2000)

06 03 12 03 03 030 Clas sic

06 03 12 03 03 032 GM-C3

06 03 12 03 03 035 PPF-70 

06 03 12 03 03 036 RB-73 

06 03 12 06 03 002 GM-C4
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06 03 12 06 03 003 GM-C6

06 03 12 06 03 004 Sa la-Med 76/M

06 03 12 06 06 009 F-74 (Sa la-Med)

06 03 12 06 06 025 PPF-74 

06 03 12 06 06 026 Phi la delp hia

06 03 15 03 03 003 PPF-110 tar tás ja ví tó he ve der 

06 03 15 03 03 004 PPF-150 tor nisz ter ban dázs 

06 06 03 06 03 001 Chri so fix hü velyk ujj me ta car pá lis sín

06 06 03 06 03 002 Bort 105 400

06 06 03 06 03 003 Chri so fix me ta car pá lis sín

06 06 03 06 03 004 Or fit hü velyk ujj me ta car pa lis sín

06 06 03 06 03 005 Or li man FP-71

06 06 03 06 03 008 Reh band 4085

06 06 03 06 06 001 Chri so fix

06 06 03 06 06 002 AV-13 (Re hab-Cent rum)

06 06 03 06 06 004 AV-13 (Re hab-Ke let)

06 06 03 06 06 005 AV-13 (Re hab-Észak)

06 06 03 06 06 009 AV-13 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 03 06 06 012 Chri so fix hü velyk ujj rö vid nye reg ízü le ti sín

06 06 03 06 06 013 Or fit nye reg ízü let rög zí tõ

06 06 03 06 09 001 Pol lex med

06 06 06 03 03 001 Or fit ul nár de vi á ció ke ze lõ

06 06 06 03 03 002 Bort 103 300

06 06 06 06 03 001 Chri so fix

06 06 06 06 03 002 Chri so fix te nyér tá masz tó al kar sín

06 06 06 06 03 003 Chri so fix ul ná ris al kar sín

06 06 06 06 06 001 Fu tu ro

06 06 06 06 06 042 PPV-22 

06 06 06 09 03 001 V-21

06 06 06 09 06 001 V-21/M

06 06 09 06 03 001 Or fi zip csuk ló rög zí tõ

06 06 09 06 03 002 Or fit csuk ló- és hü velyk rög zí tõ (kör kö rös)

06 06 09 06 03 003 Or fi zip csuk ló- és hü velyk rög zí tõ

06 06 09 06 03 004 Or fit dor sa li san ve ze tett kéz tá masz tó

06 06 09 06 03 005 Or fit csuk ló rög zí tõ (kör kö rös)

06 06 09 06 03 006 Bort 103 800 ra di á lis csuk ló rög zí tõ sín

06 06 09 06 03 007 Chri so fix csuk ló or té zis

06 06 09 06 03 010 AV-311 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 09 06 03 011 Me di-Fix 3122 (Kor zet)

06 06 09 06 03 014 Chri so fix hü velyk ujj hosszú nye reg ízü le ti-(ra di a lis al kar)-sín

06 06 09 09 03 001 V-31/M

06 06 09 09 06 001 V-31

06 06 12 06 03 001 Or fit vo lá ris pi hen te tõ sín

06 06 12 06 03 002 Or fit an tis pasz ti kus sín kéz há ton ve zet ve

06 06 12 06 03 003 Or fit an tis pasz ti kus sín vo lá ri san ve zet ve

06 06 12 06 03 004 Or fit rhe u ma to id arth ri tis pi hen te tõ sín

06 06 12 06 03 005 Bort 103 200 pi hen te tõ sín

06 06 12 06 03 007 Bort 103 900 rhe u ma to id arth ri tis sín

06 06 12 06 03 008 Bort 133 300 csuk ló és te nyér tá masz tó sín
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06 06 12 06 03 012 Chri so fix pal má ris/vo lá ris al kar sín hü velyk ujj-tá masszal

06 06 12 06 06 001 Chri so fix pal má ris/vo lá ris al kar sín

06 06 12 06 06 007 Te nyér tá masz (LBT Kft.)

06 06 12 06 06 008 Te nyér tá masz (Or to mo bil Kft.)

06 06 12 06 06 014 Te nyér tá masz (Re hab-Hun gá ria)

06 06 15 06 09 001 Reh band 7124

06 06 15 06 09 002 RB-39

06 06 15 06 09 011 AV-441 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 15 06 09 018 AV-46 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 15 06 09 021 Chri so fix kö nyök or té zis

06 06 15 06 09 022 GM-W15

06 06 15 06 09 023 MEDI-FIX 3435

06 06 15 06 09 024 OM ízü let rög zí tõ ké szü lék

06 06 15 09 03 001 V-46/M

06 06 15 09 06 001 V-43/M

06 06 24 03 03 001 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Rá ba)

06 06 24 03 03 002 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Kor zet)

06 06 24 03 03 003 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Or te ti ka)

06 06 24 03 03 004 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Cent rum)

06 06 24 03 03 005 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Dél)

06 06 24 03 03 006 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Bán)

06 06 24 03 03 007 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Sa la-Med)

06 06 24 03 03 008 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Or to re ha)

06 06 24 03 03 009 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Mo bi li tás)

06 06 24 03 03 010 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 03 03 011 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Ke let)

06 06 24 03 03 012 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Hun gá ria)

06 06 24 03 03 013 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Pro mo bil)

06 06 24 03 03 014 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Észak)

06 06 24 03 03 015 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Sa lix-Med)

06 06 24 03 03 016 Ac tiv kar tar tó he ve der (Or to pro fil)

06 06 24 03 03 018 AV-560 (Re hab-Ke let)

06 06 24 03 03 019 AV-560 (Re hab-Észak)

06 06 24 03 03 020 AV-560 (Re hab-Bán)

06 06 24 03 03 021 AV-560 (Re hab-Hun gá ria)

06 06 24 03 03 022 AV-560 (Re hab-Cent rum)

06 06 24 03 03 024 AV-560 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 24 03 03 026 AV-561 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 24 03 03 038 Fel kar rög zí tõ, két ré szes (Or to mo bil)

06 06 24 03 03 041 PM 323 (Pro mo bil)

06 06 24 03 03 042 PPV-01 (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 03 03 043 PPV-02 (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 06 03 041 Hu me rus rög zí tõ (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 06 03 050 Me di-Fix 3611

06 06 24 09 03 001 V-54/M

06 06 24 09 03 002 V-55/M

06 12 03 06 03 001 J-10 TTT

06 12 03 09 03 001 J-15

06 12 03 12 03 001 Bort 930 010 
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06 12 03 12 03 002 Elit hal lux val gus ke ze lõ

06 12 03 12 03 003 Ac tiv hal lux val gus ke ze lõ

06 12 03 12 03 004 AJ-20 (Re hab-Cent rum)

06 12 03 12 03 006 AJ-20 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 12 03 008 AJ-20 (Re hab-Dél)

06 12 03 12 03 009 AJ-20 (Re hab-Ke let)

06 12 03 12 03 016 PPJ-20 ál lást kor ri gá ló sín

06 12 03 12 03 017 Reh band 509

06 12 03 12 03 018 SM éj sza kai ban dázs

06 12 03 12 03 020 Val gu Loc

06 12 03 18 03 001 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Do bos Cipõ)

06 12 03 18 03 002 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Elit Ci põ ké szí tõ)

06 12 03 18 03 004 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 03 005 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Gyógy ci põ)

06 12 03 18 03 006 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Kor zet)

06 12 03 18 03 007 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (LBT)

06 12 03 18 03 008 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Ma nu ál)

06 12 03 18 03 010 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Érdi Béta)

06 12 03 18 03 013 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Nagy és Tsa)

06 12 03 18 03 014 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or to-To pán)

06 12 03 18 03 015 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or tob ra ce)

06 12 03 18 03 016 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or to mo bil)

06 12 03 18 03 018 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Prí ma-Prot eti ka)

06 12 03 18 03 020 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Dél)

06 12 03 18 03 021 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Rá ba)

06 12 03 18 03 022 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Észak)

06 12 03 18 03 023 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Bán)

06 12 03 18 03 024 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 03 025 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Sa lix-Med)

06 12 03 18 03 026 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék („Lu kács-Or to péd ci põ”)

06 12 03 18 03 027 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék („SZORT 99”)

06 12 03 18 03 028 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Alfa Ipa ri)

06 12 03 18 03 031 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Con so la tio)

06 12 03 18 03 032 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Flo rens)

06 12 03 18 03 033 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Gyógy)

06 12 03 18 03 034 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (KEEMM)

06 12 03 18 03 037 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Orto)

06 12 03 18 03 038 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or to pro fil)

06 12 03 18 03 039 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Pro mo bil)

06 12 03 18 03 040 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Ke let)

06 12 03 18 03 044 SM sa rok eme lõ

06 12 03 18 06 001 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Elit Ci põ ké szí tõ)

06 12 03 18 06 004 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Il lés Ti bor)

06 12 03 18 06 006 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Or to re ha)

06 12 03 18 06 008 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Dél)

06 12 03 18 06 009 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Észak)

06 12 03 18 06 010 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Sa lix-Med)

06 12 03 18 06 011 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Érdi Béta)

06 12 03 18 06 012 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Rá ba)
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06 12 03 18 06 013 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék („Lu kács-Or to péd ci põ“)

06 12 03 18 06 014 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 06 015 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (KEEMM)

06 12 03 18 06 016 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (LBT)

06 12 03 18 06 017 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Mo bi li tás 2000)

06 12 03 18 06 019 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Or to pro fil)

06 12 03 18 06 020 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (For to)

06 12 03 18 06 021 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Cent rum)

06 12 03 18 06 022 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Ke let)

06 12 03 18 06 023 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 06 025 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Ve no-Med)

06 12 03 18 06 026 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Do bos Cipõ)

06 12 03 18 06 027 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Gyógy ci põ)

06 12 03 18 06 028 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Pro mo bil) 

06 12 03 18 06 029 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Or to mo bil)

06 12 03 18 06 030 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Prí ma-Prot eti ka)

06 12 03 18 06 031 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Bán)

06 12 03 18 06 033 Ac tiv szi li ko nos sa ro kék

06 12 03 18 06 034 Movi szi li ko nos sa ro kék

06 12 03 18 06 035 Otto Bock Tech no gel lágy be té tes sa rok pár na

06 12 03 18 06 036 Uri el IT-307

06 12 03 18 06 037 Vis co he el K

06 12 03 18 06 038 Vis co he el N nyo más el osz tó sa ro kék

06 12 03 18 09 001 B 40 alu mí ni um

06 12 03 18 12 005 Ac tiv Ter raf lex (Or to pro fil)

06 12 03 18 12 008 Alp ha kork-Glo bus 

06 12 03 18 12 011 B-201 Re hab OT Sa rusz tar (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 028 B-210 Re hab OT Szend vics szer ke ze tû be tét, sa rok eme lés sel (Re hab-Dél)

06 12 03 18 12 030 B-210 Re hab OT Szend vics szer ke ze tû be tét, sa rok eme lés sel (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 038 Mû anyag be tét (Or to pro fil)

06 12 03 18 12 039 Mû anyag be tét (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 040 Mû anyag be tét („Lu kács-Or to péd ci põ“)

06 12 03 18 12 053 Mû anyag be tét (La-Belly)

06 12 03 18 12 055 Mû anyag be tét (LBT)

06 12 03 18 12 059 Mû anyag be tét (Orto)

06 12 03 18 12 060 Mû anyag be tét (Or tob ra ce)

06 12 03 18 12 063 Mû anyag be tét (Or to re ha)

06 12 03 18 12 066 Mû anyag be tét (Re hab-Cent rum)

06 12 03 18 12 070 Mû anyag be tét (Re hab-Észak)

06 12 03 18 12 071 Mû anyag be tét (Re vi ta-Gro up)

06 12 03 18 12 073 Mû anyag be tét (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 12 075 Mû anyag be tét (Sa lix-Med)

06 12 03 18 12 083 Normf lex-Glo bus 

06 12 03 18 12 086 PM 403 (Pro mo bil) (Luga)

06 12 03 18 12 087 PM 405 Szend vics szer ke ze tû  be tét (Pro mo bil)

06 12 03 18 12 089 Szend vics szer ke ze tû be tét SZ-1 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 090 Szend vics szer ke ze tû  be tét (Kor zet)

06 12 03 18 12 091 Szend vics szer ke ze tû be tét („Lu kács-Oro péd ci põ“)

06 12 03 18 12 092 Szend vics szer ke ze tû be tét („SZORT 99”)
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06 12 03 18 12 093 Szend vics szer ke ze tû be tét (Alfa Ipa ri)

06 12 03 18 12 094 Szend vics szer ke ze tû be tét (Be tét)

06 12 03 18 12 095 Szend vics szer ke ze tû be tét (Csu ka)

06 12 03 18 12 096 Szend vics szer ke ze tû be tét (Csák Zol tán né)

06 12 03 18 12 097 Szend vics szer ke ze tû be tét (Con so la tio)

06 12 03 18 12 098 Szend vics szer ke ze tû be tét (Do bos Cipõ)

06 12 03 18 12 099 Szend vics szer ke ze tû be tét (Elit Ci põ ké szí tõ)

06 12 03 18 12 100 Szend vics szer ke ze tû be tét (Flo rens)

06 12 03 18 12 101 Szend vics szer ke ze tû be tét (Fri gye sy Ró bert)

06 12 03 18 12 102 Szend vics szer ke ze tû be tét (Fü le ki Gyu la)

06 12 03 18 12 103 Szend vics szer ke ze tû be tét (Gyógy)

06 12 03 18 12 104 Szend vics szer ke ze tû be tét (Gyógy ci põ)

06 12 03 18 12 105 Szend vics szer ke ze tû be tét (Ha mar és Fia)

06 12 03 18 12 106 Szend vics szer ke ze tû be tét (Il lés Ti bor)

06 12 03 18 12 107 Szend vics szer ke ze tû be tét (KEEMM)

06 12 03 18 12 108 Szend vics szer ke ze tû be tét (La-Belly)

06 12 03 18 12 109 Szend vics szer ke ze tû be tét (Lamy)

06 12 03 18 12 110 Szend vics szer ke ze tû be tét (LBT)

06 12 03 18 12 111 Szend vics szer ke ze tû be tét (Ma nu ál)

06 12 03 18 12 113 Szend vics szer ke ze tû be tét (Mol ke-Dá ri us)

06 12 03 18 12 116 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to-To pán)

06 12 03 18 12 117 Szend vics szer ke ze tû be tét (Orto)

06 12 03 18 12 118 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to pán)

06 12 03 18 12 119 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to péd Ci põ sza lon)

06 12 03 18 12 120 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or tob ra ce)

06 12 03 18 12 121 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to med)

06 12 03 18 12 122 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to mo bil)

06 12 03 18 12 123 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to pro fil)

06 12 03 18 12 124 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to pé dia Cent rum)

06 12 03 18 12 125 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to re ha)

06 12 03 18 12 126 Szend vics szer ke ze tû be tét (Prí ma-Prot eti ka)

06 12 03 18 12 127 Szend vics szer ke ze tû be tét (Pro mo bil)

06 12 03 18 12 128 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab)

06 12 03 18 12 129 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Cent rum)

06 12 03 18 12 130 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Dél)

06 12 03 18 12 131 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Ke let)

06 12 03 18 12 132 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Rá ba)

06 12 03 18 12 133 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Észak)

06 12 03 18 12 134 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re vi ta-Gro up)

06 12 03 18 12 135 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re ál-Cen ter)

06 12 03 18 12 137 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 12 138 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Ti sza)

06 12 03 18 12 139 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa la-Med)

06 12 03 18 12 140 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa lix-Med)

06 12 03 18 12 141 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa lus)

06 12 03 18 12 142 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa lus Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 143 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sen si tiv)

06 12 03 18 12 144 Szend vics szer ke ze tû be tét (Érdi Béta)

06 12 03 18 12 145 Szend vics szer ke ze tû be tét  (Su per Prot eti ka)
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06 12 03 18 12 146 Szend vics szer ke ze tû be tét (Tha u ma)

06 12 03 18 12 149 SM szend vics szer ke ze tû

06 12 03 18 15 001 B 80 alu mí ni um saj ka

06 12 03 18 18 001 Ther mop last be tét

06 12 03 18 18 002 S 25 ana tó mi ai be tét

06 12 03 18 18 003 Starf lex-Glo bus ther mop las ti kus be tét

06 12 03 18 18 004 Szend vics szer ke ze tû saj ka

06 12 03 18 18 005 Mû anyag saj ka

06 12 03 18 18 006 Ther mo moll-Glo bus

06 12 03 18 18 007 Ak tív ju ni or saj ka be tét

06 12 03 18 21 001 Si masz gyógy talp be tét (fel nõtt)

06 12 03 18 21 002 Si masz gyógy talp be tét (gyer mek)

06 12 06 03 03 001 Aer cas lég pár nás

06 12 06 03 03 002 Sza bó féle lég pár nás, hû tõ be té tes

06 12 06 03 03 003 OR

06 12 06 03 03 004 Me di mac

06 12 06 03 03 005 Ac tiv bo ka or té zis

06 12 06 03 03 006 AJ-221 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 03 007 AJ-221 (Re hab-Cent rum)

06 12 06 03 03 010 AJ-221 (Re hab-Észak)

06 12 06 03 03 011 AJ-221 (Re hab-Bán)

06 12 06 03 03 013 AJ-221 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 03 03 015 epX Ank le Di na mic

06 12 06 03 03 016 Me di-fix 4321

06 12 06 03 03 017 Otto Bock Mal leo Sil co

06 12 06 03 03 019 PPJ-22

06 12 06 03 03 020 RB-41

06 12 06 03 03 021 Sig va ris Talo Ban da ge

06 12 06 03 03 022 Sig va ris Achil lo Ban da ge

06 12 06 03 03 023 Medi Step

06 12 06 03 03 024 OM Uni

06 12 06 03 03 025 Uri el IT-33

06 12 06 03 03 027 Or to med 24

06 12 06 03 06 001 KL-02

06 12 06 03 06 002 OM-204 M

06 12 06 03 06 003 Ac tiv me rev bo ka ízü le ti or té zis

06 12 06 03 06 009 AJ-22 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 06 013 AJ-23 (Re hab-Bán)

06 12 06 03 06 016 AJ-24 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 03 06 017 AJ-24 (Re hab-Észak)

06 12 06 03 06 019 AJ-24 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 06 021 LBT 24/MS

06 12 06 03 06 022 Medi fix 4331

06 12 06 03 06 023 Mal leo-med

06 12 06 03 06 027 Sa la-Med-24/M

06 12 06 03 06 028 Mal le o loc

06 12 06 03 06 029 PPJ-23

06 12 06 03 09 001 Uri el IT 32

06 12 06 03 09 003 RB-40
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06 12 06 03 09 004 AJ-21 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 09 005 AJ-21 (Re hab-Cent rum)

06 12 06 03 09 006 AJ-21 (Re hab-Dél)

06 12 06 03 09 007 AJ-21 (Re hab-Észak)

06 12 06 03 09 008 AJ-21 (Re hab-Ke let)

06 12 06 03 09 009 AJ-21 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 03 09 010 AJ-21 (Re hab-Bán)

06 12 06 03 09 011 AJ-21 (Re hab-Hun gá ria)

06 12 06 03 09 012 Ac tiv fém sta bi li zá lá sú

06 12 06 03 09 013 Bi o fit 24

06 12 06 03 09 014 Dy nas tab

06 12 06 03 09 015 KL-04

06 12 06 03 09 016 Me di-Fix 4344

06 12 06 03 09 017 Me di-Fix 4346

06 12 06 03 09 018 OB-001

06 12 06 03 09 019 OM fû zõs

06 12 06 03 09 021 PPJ-26

06 12 06 03 09 022 Sat-24

06 12 06 03 09 023 Sa la-Med-24

06 12 06 03 09 024 Otto Bock Mal leo Sprint 

06 12 06 06 06 001 Bi o fit

06 12 06 06 06 002 Or fit ti bia bra ce sa rok sap ká val

06 12 06 06 06 010 AJ-270 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 06 06 011 AJ-270 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 06 06 021 Medi Wal ker

06 12 09 06 03 002 Bort 114 480

06 12 09 06 03 003 Genu Sync ro 575

06 12 09 06 03 004 Me di-fix  4431

06 12 09 06 03 005 OM 405

06 12 09 06 03 006 RB 38

06 12 09 06 03 007 Reh band 8156

06 12 09 06 03 010 Uri el IT-43B

06 12 09 06 03 011 AJ-452 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 03 012 AJ-452 (Re hab-Rá ba)

06 12 09 06 03 013 AJ-452 (Re hab-Hun gá ria)

06 12 09 06 03 014 AJ-452 (Re hab-Cent rum)

06 12 09 06 03 015 AJ-452 (Re hab-Dél)

06 12 09 06 03 016 AJ-452 (Re hab-Ke let)

06 12 09 06 03 017 AJ-452 (Re hab-Észak)

06 12 09 06 03 018 AJ-452 (Re hab-Bán)

06 12 09 06 03 019 Ac tiv térd or té zis, elõl nyi tott, ol dal sín nel

06 12 09 06 03 022 AJ-40 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 03 025 AJ-40 (Re hab-Észak)

06 12 09 06 03 029 AJ-40 (Re hab-Rá ba)

06 12 09 06 03 041 AJ-451 (Re hab-Ke let)

06 12 09 06 03 043 AJ-451 (Re hab-Bán)

06 12 09 06 03 045 AJ-451 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 03 046 Bi o fit 45

06 12 09 06 03 047 Bort 114 490 
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06 12 09 06 03 048 Bort 150 140 

06 12 09 06 03 049 epX Knee Ac tiv

06 12 09 06 03 051 epX Knee J pa tel la

06 12 09 06 03 052 GM-K2

06 12 09 06 03 053 GM-K4

06 12 09 06 03 054 GM-K8

06 12 09 06 03 055 Genu Sync ro 6000

06 12 09 06 03 057 Li gaf lex Evo lu ti on

06 12 09 06 03 058 Me di-Fix 4421

06 12 09 06 03 059 Medi hin ged knee pro

06 12 09 06 03 060 OB-002

06 12 09 06 03 063 Or to med 45 

06 12 09 06 03 064 PM 431

06 12 09 06 03 065 PPJ-44/N

06 12 09 06 03 066 PPJ-45

06 12 09 06 03 067 Reh band 8152

06 12 09 06 03 068 SAT-45

06 12 09 06 03 069 Sa la-Med-45

06 12 09 06 03 070 Ther mo ban 85803-806

06 12 09 06 03 071 Ther mo ban 85912-916

06 12 09 06 03 072 Ther mo ban 85917-920

06 12 09 06 03 073 CON 45

06 12 09 06 03 074 Uri el IT-43 D

06 12 09 06 03 075 Medi hin ged knee pro air tex

06 12 09 06 03 076 Sig va ris Pa tel fix

06 12 09 06 06 001 Genu Sync ro 2100

06 12 09 06 06 002 Me di-fix 4441

06 12 09 06 06 003 OM 402

06 12 09 06 06 007 Pro te or (Pro mo bil)

06 12 09 06 06 010 Re hab AJ-422 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 06 025 AJ-421 (Re hab-Hun gá ria)

06 12 09 06 06 026 AJ-421 (Re hab-Rá ba)

06 12 09 06 06 028 AJ-421 (Re hab-Ke let)

06 12 09 06 06 029 AJ-421 (Re hab-Dél)

06 12 09 06 06 030 AJ-421 (Re hab-Észak)

06 12 09 06 06 032 AJ-421 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 06 033 Bi o fit 42

06 12 09 06 06 034 GM-K10

06 12 09 06 06 035 GM-K12

06 12 09 06 06 036 CON 42

06 12 09 06 06 037 KL-03

06 12 09 06 06 038 Li gaf lex Evo lu ti on ROM 

06 12 09 06 06 039 Li gaf lex Immo 0°

06 12 09 06 06 040 Li gaf lex Immo 20°

06 12 09 06 06 041 Medi hin ged knee wrap air tex

06 12 09 06 06 043 Medi Pos top

06 12 09 06 06 044 Medi Pos top lite

06 12 09 06 06 046 OB-003

06 12 09 06 06 048 PM 433
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06 12 09 06 06 049 PPJ-42

06 12 09 06 06 050 PPJ-46

06 12 09 06 06 051 RB-42

06 12 09 06 06 052 SAT-42 

06 12 09 06 06 053 Sa la-Med-42 

06 12 09 06 06 055 Genu Sync ro 620 Va rus-val gus

06 12 09 06 06 056 Genu Sync ro 680 off

06 12 09 06 06 057 Genu Sync ro 680 S

06 12 09 06 06 058 Uri el IT-43G

06 12 09 06 06 059 Uri el IT-44G

06 12 09 06 06 061 Medi hin ged knee lite air tex

06 12 09 06 06 066 C.H.E.C.K. 

06 12 09 06 06 067 Otto Bock Genu Va rio

06 12 09 09 03 001 J-41/M

06 12 09 09 06 001 J-42/M (gyer mek)*

06 12 09 09 09 001 J-42/M (fel nõtt)

06 12 15 03 03 003 PPJ-631 

06 12 15 03 06 001 Sa fe hip (csí põ vé dõ nad rág)

06 12 15 03 06 011 AJ-720 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 15 03 06 012 PPJ-71 

06 12 15 03 06 013 RB-50

06 12 15 03 06 014 Sa fe hip, fér fi csí põ vé dõ nad rág ki ve he tõ kagy lók kal

06 12 15 03 06 015 Sa fe hip, nõi csí põ vé dõ nad rág ki ve he tõ kagy lók kal

06 30 03 03 03 002 Va ló di haj ból (Sa tur nus)

06 30 03 03 03 003 Va ló di haj ból (Exc lu si ve Hair)

06 30 03 06 03 001 Joy Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 002 Chic Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 003 Pe ti te Dre am-Adol fo

06 30 03 06 03 004 Tem po Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 005 Ale xand ra Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 007 Ca meo Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 008 Ho ri zont Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 009 Pe ti te Ca ro li ne Rev lon-Adol fo

06 30 18 03 03 001 For Fem Sym met rie

06 30 18 03 03 002 Amo e na Pri form

06 30 18 03 03 004 1012 Ani ta

06 30 18 03 03 005 1014 Ani ta

06 30 18 03 03 006 1016 Ani ta

06 30 18 03 03 008 Si li ma 66/220

06 30 18 03 03 010 Fe at her we ight

06 30 18 06 03 001 For Fem Szív

06 30 18 06 03 002 For Fem Díva

06 30 18 06 03 003 For Fem Stan dard

06 30 18 06 03 004 For Fem Oval

06 30 18 06 03 006 For Fem As sy met rie

06 30 18 06 03 008 Si li ma 66/300

06 30 18 06 03 009 Si li ma 66/301

06 30 18 06 03 012 Si li ma 66/330

06 30 18 06 03 013 Si li ma 66/350
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06 30 18 06 03 014 Symp hony

06 30 18 06 03 015 E Sup re me

06 30 18 06 03 016 A Sup re me

06 30 18 06 03 026 1022 Ani ta

06 30 18 06 03 028 1043 Ani ta

06 30 18 06 03 030 1053 Ani ta

06 30 18 06 03 031 1054 Ani ta

06 30 18 06 03 032 1061 Ani ta

06 30 18 06 03 033 1062 Ani ta

06 30 18 06 03 034 1071 Ani ta

06 30 18 06 03 035 1076 Ani ta

06 30 18 06 03 036 1084 Ani ta

06 30 18 06 03 037 1055 Ani ta

06 30 18 06 03 038 1058 Ani ta

06 30 18 06 03 039 1085 Ani ta

06 30 18 06 03 040 Amo e na Oval

06 30 18 06 03 041 Amo e na  Tria

06 30 18 06 03 042 Amo e na Na tu ra

06 30 18 06 03 043 Amo e na Clas sic

06 30 18 06 03 044 Amo e na Disc re ne

06 30 18 06 03 050 Se re na

06 30 18 06 03 051 1051 Ani ta 

06 30 18 06 03 052 1059 Ani ta 

06 30 18 06 03 071 Se re na Light

06 30 18 06 03 075 Sup re me Light 

06 30 18 06 03 076 Thu as ne Se re na 

06 30 18 06 03 077 So Light 

06 30 18 06 06 001 For Fem rész le ges héj

06 30 18 06 06 002 1028 Ani ta

06 30 18 06 06 003 1056 Ani ta

06 30 18 06 06 008 1057 Ani ta

06 30 18 06 06 009 Amo e na Ba lan ce

06 30 18 06 06 010 Per cep ti ons

06 30 18 06 06 011 Par ti al

06 30 18 06 06 012 Amo e na Ba lan ce alsó héj pro té zis

06 30 18 06 06 013 Amo e na Ba lan ce fel sõ héj pro té zis

06 30 18 06 06 017 Si li ma 66/340

06 30 18 06 09 001 Amo e na tel jes mell pro té zis, mé re tes

06 30 21 06 03 001 Kon takt mû szem

06 30 21 06 06 001 Egyé ni mû szem

06 30 33 06 03 001 Dis tar The raS no re

06 30 33 09 03 001 Mes tyán-fé le tri so mi as

06 30 36 03 03 001 Fog sor alap le mez ak ri lát ból

06 30 36 03 06 001 Fog sor alap le mez ön tõ ak ri lát ból

06 30 36 03 09 001 Ke mény ak ri lát mû fog

06 30 36 03 12 001 Sel lak, vagy mély hú zott egyé ni ka nál

06 30 36 03 15 001 Egyé ni ka nál ak ri lát ból

06 30 36 03 18 001 Elõ re gyár tott ka pocs elem bõl ké szí tett, vagy haj lí tott drót kap csok

06 30 36 03 21 001 Min tá ra ön tött alsó, vagy fel sõ fém le mez
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06 30 36 03 24 001 Alá bé le lés

06 30 36 03 27 001 Nem ak ri lát bá zi sú alap le mez*

06 30 36 03 30 001 Por ce lán mû fog gar ni tú ra* (14 dbos)

06 30 36 06 03 001 Egy be ön tött fém ko ro na

06 30 36 06 06 001 Ko ro na ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 36 06 09 001 Fém híd tag lep le zés nél kül

06 30 36 06 12 001 Híd tag ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 36 06 15 001 Csa pos sap ka, csa pos mû csonk, csa pos sap kás mû csonk

06 30 36 06 18 001 Csa pos sap kás hát le mez, ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 36 06 21 001 Pri mer te lesz kóp ko ro na

06 30 36 06 24 001 Sze kun der te lesz kóp ko ro na tar tás sal

06 30 36 06 27 001 Sze kun der te lesz kóp ko ro na tar tás sal, ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 37 03 03 001 Re ten ci ós le mez

06 30 37 03 06 001 Ak tív le mez tá gí tó csa var ral

06 30 37 03 09 001 Y le mez, vagy két csa va ros le mez

06 30 37 03 12 001 He ad ge ar be épí té se, drót ból

06 30 37 03 15 001 Áll sap ka

06 30 37 03 18 001 Pit var le mez

06 30 37 03 21 001 Ha ra pás eme lõ sín

06 30 37 03 24 001 De la i re maszk

06 30 37 03 27 001 Ak ti vá tor csa var nél kül

06 30 37 03 30 001 Ak ti vá tor csa var ral

06 30 37 03 33 001 Klammt, vagy Bal ters fé le ké szü lék

06 30 37 03 36 001 Re hák fé le di na mi kus ké szü lék

06 30 37 03 39 001 Fränk el fé le ké szü lék

06 30 37 03 42 001 Han sa ké szü lék

06 30 37 03 45 001 Se géd ru gó, duc, ho rog, stb.be épí tés

06 30 37 03 48 001 Fer de sík

06 30 37 06 03 001 Mul ti band vagy ra gasz tott Brac ket tes ké szü lék (rész ele mek kel)

06 30 37 06 06 001 Ling vá lis vagy pa la ti ná lis ív

06 30 37 06 09 001 Trans pa la ti ná lis ív, for raszt va

06 30 37 06 12 001 Ling vál, pa lat inal, la bi al ív ké szü lék

06 30 89 03 03 001 Por tex po li eti lén 50-80 mm 3 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 03 002 Por tex po li eti lén 85 mm

06 30 89 03 03 003 Por tex vy nil 50-80 mm 3 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 03 004 Por tex vy nil 85 mm

06 30 89 03 03 006 Por tex 85 mm

06 30 89 03 03 007 Por tex 50-80 mm 3 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 06 002 Por tex 90-110 mm 5 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 06 003 Por tex po li eti lén 90-100 mm 5 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 06 004 Por tex vy nil 90-100 mm 5 mm-es emel ke dés sel

06 33 03 03 03 001 C-11 mé re tes cipõ

06 33 06 03 03 001 C-12 bõr bé lés sel

06 33 06 03 06 001 C-13 de for mált láb ra

06 33 06 03 09 001 C-60 (gye rek)

06 33 06 06 03 001 C-14 cson kolt láb ra

06 33 06 06 06 001 C-31 rö vi dült vég tag ra (4,5-9,5  cm)

06 33 06 06 09 001 C-32 nagy fo kú vég tag rö vi dü lés (25  cm-ig)

06 33 06 06 12 001 C-41 erõ sen de for mált láb ra (4,5-9,5  cm) eme lés sel
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06 33 06 06 15 001 C-42 erõ sen de for mált láb ra (25  cm-ig) eme lés sel

06 33 06 06 18 001 C-21 erõ sen de for mált láb ra

06 33 06 09 03 001 C-50 kí mé lõ cipõ mû anyag gör dü lõ talp pal, kí mé lõ be tét tel 

06 33 06 09 06 001 C-51 ke ze lõ cipõ be tét tel, gör dü lõ mû anyag talp pal

06 33 09 03 03 001 CtH-11

06 33 09 03 06 001 CtH-55

06 33 09 03 09 001 CtH-52

06 33 09 03 12 001 CtH-53

06 33 09 03 15 001 CtH-56

06 33 09 03 18 001 CtH-57

06 33 12 03 03 001 Ct-21, pa ra fa

06 33 12 03 06 001 Ct-22, ma ga sí tott pa ra fa, 1,5  cm sa rok eme lé sig

06 33 12 06 03 001 Ct-23

06 33 12 09 03 001 Ct-33, bá rány bõr bé lés

06 33 12 09 06 001 Ct-34, bõr bé lés

06 33 12 09 09 001 Ct-36, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 09 12 001 Ct-37, ci põ szár ban vé gig ké reg

06 33 12 12 03 001 Ct-42

06 33 12 12 06 001 Ct-43, bá rány bõr bé lés

06 33 12 12 09 001 Ct-44, bõr bé lés

06 33 12 12 12 001 Ct-46, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 15 03 001 Ct-52

06 33 12 18 03 001 Ct-53

06 33 12 21 03 001 Ct-54

06 33 12 24 03 001 Ct-55, a fe lü let egy ré szén

06 33 12 24 06 001 Ct-56, tel jes fe lü le ten

06 33 12 27 03 001 Ct-21, pa ra fa

06 33 12 27 06 001 Ct-22, ma ga sí tott pa ra fa, 1,5  cm sa rok eme lé sig

06 33 12 30 03 001 Ct-23

06 33 12 33 03 001 Cb-51

06 33 12 36 03 001 Ct-33, bá rány bõr bé lés

06 33 12 36 06 001 Ct-34, bõr bé lés

06 33 12 36 09 001 Ct-36, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 36 12 001 Ct-37, ci põ szár ban vé gig ké reg

06 33 12 39 03 001 Ct-42

06 33 12 39 06 001 Ct-43, bá rány bõr bé lés

06 33 12 39 09 001 Ct-44, bõr bé lés

06 33 12 39 12 001 Ct-46, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 42 03 001 Ct-52

06 33 12 45 03 001 Ct-53

06 33 12 48 03 001 Ct-55, a fe lü let egy ré szén

06 33 12 48 06 001 Ct-56, tel jes fe lü le ten

06 33 12 51 03 001 Ct-21, pa ra fa

06 33 12 51 06 001 Ct-22, ma ga sí tott pa ra fa, 1,5  cm sa rok eme lé sig

06 33 12 54 03 001 Ct-23

06 33 12 57 03 001 Ct-31

06 33 12 60 03 001 Ct-32

06 33 12 63 03 001 Ct-33, bá rány bõr bé lés

06 33 12 63 06 001 Ct-34, bõr bé lés

7354 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/98. szám



ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

06 33 12 63 09 001 Ct-36, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 63 12 001 Ct-37, ci põ szár ban vé gig ké reg

06 33 12 66 03 001 Ct-42

06 33 12 66 06 001 Ct-43, bá rány bõr bé lés

06 33 12 66 09 001 Ct-44, bõr bé lés

06 33 12 66 12 001 Ct-46, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 69 03 001 Ct-52

06 33 12 72 03 001 Ct-53

06 33 12 75 03 001 Ct-54

06 33 12 78 03 001 Ct-55, a fe lü let egy ré szén

06 33 12 78 06 001 Ct-56, tel jes fe lü le ten

06 33 12 81 03 001 Ct-57

09 03 24 03 03 001 3106 For Fem

09 03 24 03 03 002 21 10/1 For Fem

09 03 24 03 03 003 3461 For Fem

09 03 24 03 03 004 Amo e na Jana

09 03 24 03 03 005 Amo e na Iris

09 03 24 03 03 006 Amo e na Sport

09 03 24 03 03 007 Amo e na Dah lia

09 03 24 03 03 008 Amo e na Anke

09 03 24 03 03 009 Amo e na An ge la

09 03 24 03 03 010 Amo e na Anna

09 03 24 03 03 013 Amo e na Sma ragd

09 03 24 03 03 014 Amo e na Sap hir

09 03 24 03 03 016 5309 Ani ta

09 03 24 03 03 017 5312 Ani ta

09 03 24 03 03 018 5313 Ani ta

09 03 24 03 03 019 5326 Ani ta

09 03 24 03 03 020 5346 Ani ta

09 03 24 03 03 021 5357 Ani ta

09 03 24 03 03 022 5360 Ani ta

09 03 24 03 03 023 5364 Ani ta

09 03 24 03 03 024 5370 Ani ta

09 03 24 03 03 025 5371 Ani ta

09 03 24 03 03 026 5376 Ani ta

09 03 24 03 03 027 5395 Ani ta

09 03 24 03 03 028 Con tu ra Bel le 57/170

09 03 24 03 03 032 H23

09 03 24 03 03 033 BH-3415 For Fem

09 03 24 03 03 036 5374 tip. Ani ta 

09 03 24 03 03 037 5379 tip. Ani ta 

09 03 24 03 03 038 5390 tip. Ani ta 

09 03 24 03 03 039 5391 tip. Ani ta 

09 03 24 03 03 040 5398 tip. Ani ta

09 03 24 03 03 043 Amo e na Jade

09 03 24 03 03 044 Amo e na Jes si ca 

09 03 24 03 03 045 Amo e na Mara 

09 03 24 03 03 047 Amo e na Na dia

09 03 24 03 03 051 Con tu ra Bel le Ali na 
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09 03 24 03 03 054 For Fem 110 

09 03 24 03 03 055 For Fem 111

09 03 24 03 03 056 For Fem 112 

09 03 24 03 03 057 For Fem 117 

09 03 24 03 03 058 For Fem 118 

09 03 24 03 03 060 For Fem 120 

09 03 24 03 03 061 For Fem 3440 

09 03 24 03 03 062 For Fem 3449

09 03 24 03 03 063 For Fem 3459 

09 03 24 03 03 064 For Fem 3462 

09 03 24 03 03 072 Thu as ne Pe ach Skin, mik ro szá las

09 03 24 03 03 073 Timo 6214 

09 03 24 03 03 074 Timo 6216 

09 03 24 03 03 075 Timo 6217 

09 03 24 03 03 077 Timo 6219 

09 03 24 03 03 078 Timo 6221

09 03 24 03 03 079 Timo 6223 

09 03 24 03 03 081 Timo 6227 

09 03 24 03 03 082 Timo 6228 

09 03 24 03 03 083 Timo 6229 

09 03 24 03 03 085 Tru li fe Ele na 216 

09 03 24 03 03 090 Con tu ra Bel le Bi an ca 

09 03 24 03 03 093 Con tu ra Bel le Ele na 

09 03 24 03 03 094 Con tu ra Bel le Di a na 

09 03 24 03 06 001 3415 For Fem

09 03 24 03 06 002 2110/M For Fem

09 03 24 03 06 004 For Fem 103

09 03 24 03 06 006 H23/E

09 03 24 03 06 007 Con tu ra Bel le 57/170

09 03 24 03 06 011 5319 Ani ta

09 03 24 03 06 012 5356 Ani ta

09 03 24 03 06 013 5358 Ani ta

09 03 24 03 06 015 5363 Ani ta

09 03 24 03 06 016 5372 Ani ta

09 03 24 03 06 017 5375 Ani ta

09 03 24 03 06 018 5377 Ani ta

09 03 24 03 06 019 5378 Ani ta

09 03 24 03 06 020 5387 Ani ta

09 03 24 03 06 021 5388 Ani ta

09 03 24 03 06 022 5393 Ani ta

09 03 24 03 06 025 5461 Ani ta

09 03 24 03 06 026 5493 Ani ta

09 03 24 03 06 031 5328 Ani ta

09 03 24 03 06 033 5365 Ani ta

09 03 24 03 06 037 Amo e na Mag nó lia

09 03 24 03 06 038 Amo e na Nóra

09 03 24 03 06 039 Amo e na Vic ky
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09 03 24 03 06 040 Amo e na Ni co le

09 03 24 03 06 041 Amo e na Vi o la

09 03 24 03 06 042 Amo e na Be gó nia

09 03 24 03 06 043 Amo e na Pia

09 03 24 03 06 044 Amo e na Com fort

09 03 24 03 06 045 Amo e na Ari a ne

09 03 24 03 06 046 Amo e na To pas

09 03 24 03 06 047 Amo e na Nena

09 03 24 03 06 048 Amo e na Opal

09 03 24 03 06 049 Amo e na Jil

09 03 24 03 06 050 Amo e na Amet hyst

09 03 24 03 06 051 BH-3461 For-Fem

09 03 24 03 06 054 5384 Ani ta 

09 03 24 03 06 055 5386 Ani ta 

09 03 24 03 06 056 5389 Ani ta 

09 03 24 03 06 057 5427 Ani ta 

09 03 24 03 06 058 5429 Ani ta 

09 03 24 03 06 059 5466 Ani ta 

09 03 24 03 06 060 5484 Ani ta 

09 03 24 03 06 062 5492 Ani ta 

09 03 24 03 06 064 5497 Ani ta 

09 03 24 03 06 065 Ac tiv mell tar tó, ext ra

09 03 24 03 06 066 Amo e na Ju lia 

09 03 24 03 06 068 Amo e na La u ra 

09 03 24 03 06 069 Amo e na Lisa 

09 03 24 03 06 070 Amo e na Na ta lie 

09 03 24 03 06 071 Amo e na Pa me la 

09 03 24 03 06 072 Amo e na Soft Fe e ling 

09 03 24 03 06 073 Amo e na Van es sa 

09 03 24 03 06 074 Amo e na Ve re na 

09 03 24 03 06 075 Amo e na Vir gi nia 

09 03 24 03 06 078 Con tu ra Bel le Ali na

09 03 24 03 06 080 Con tu ra Bel le Bi an ca 

09 03 24 03 06 083 Con tu ra Bel le Di a na 

09 03 24 03 06 085 Con tu ra Bel le Ga lant 

09 03 24 03 06 091 Timo 6214 

09 03 24 03 06 092 Timo 6216 

09 03 24 03 06 093 Timo 6217 

09 03 24 03 06 095 Timo 6219 

09 03 24 03 06 096 Timo 6221 

09 03 24 03 06 097 Timo 6223 

09 03 24 03 06 100 Timo 6228 

09 03 24 03 06 101 Timo 6229 

09 03 24 03 06 106 Tru li fe Sa rah 326 

09 03 24 03 06 108 For Fem 110 

09 03 24 03 06 109 For Fem 3449 

09 03 24 03 06 110 For Fem 3450 

09 03 24 03 06 111 For Fem 3451 

09 03 24 03 06 113 For Fem 3453 
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09 03 24 03 06 114 For Fem 3454 

09 03 24 03 06 115 For Fem 3459 

09 03 24 03 06 116 For Fem 3462 

09 03 24 03 06 117 For Fem 4310 

09 03 24 03 06 118 For Fem 116 

09 03 24 03 06 119 For Fem 117 

09 03 24 03 06 120 For Fem 118 

09 03 24 03 06 121 For Fem 119 

09 03 24 03 06 122 For Fem 120 

09 03 24 03 06 123 For Fem 115 

09 03 24 03 06 124 For Fem 112

09 03 24 03 06 125 For Fem 113

09 03 24 03 06 126 For Fem 114 

09 12 03 03 03 001 RS-30

09 12 03 03 03 002 D-4266

09 12 03 03 03 003 Rix

09 12 03 03 03 004 PM 226

09 12 03 03 03 005 Har sá nyi-fé le

09 12 03 03 03 006 B 4021/F

09 12 03 03 03 007 B 4322 (össze csuk ha tó)

09 12 03 03 03 008 B 4323 (ál lít ha tó ma gas sá gú)

09 12 03 03 03 009 PP/5021

09 12 03 03 03 010 M 4021 R/A

09 12 03 03 03 012 Mecc San

09 12 03 06 03 001 PM 224

09 12 03 06 03 002 M 4021R/B

09 12 03 06 03 003 RS 32

09 12 03 06 03 004 B 4021

09 12 03 06 03 005 B 4021/M

09 12 03 06 03 006 PP/5022

09 12 03 06 03 007 Mecc San

09 12 03 06 03 009 B-4322, hor doz ha tó

09 12 03 06 03 010 Har sá nyi-fé le

09 12 03 06 03 011 D-4021

09 12 15 03 03 001 D 097182

09 12 15 03 03 003 B-4013

09 12 15 03 03 007 WC ma ga sí tó (Re hab)

09 12 15 03 03 008 WC ma ga sí tó (Ned-Work)

09 21 06 03 03 001 Con ve en Ea syC le an se, 250 ml

09 21 06 03 03 003 Sa u er Pre ven tox deo, 50 ml

09 21 06 03 03 004 Con ve en Ea siC le an se, 500 ml

09 21 06 03 06 002 Sto mic bõr tisz tí tó fo lya dék, 200 ml

09 21 18 03 03 001 Con ve en Pro tect bõr vé dõ krém, 50 g

09 21 18 03 03 002 Con ve en Pro tect bõr vé dõ krém, 100 g

09 21 18 03 03 003 Con ve en Pro tect bõr vé dõ krém, 250 g

09 21 18 03 03 004 Con ve en Cri tic Bar ri er, 100 gr 

09 21 18 03 03 005 Con ve en Cri tic Bar ri er, 50 gr

09 21 18 03 06 001 Sto mic bõr táp lá ló krém, 85 g

09 21 18 03 06 002 Com fe el vé dõ krém, 60 g
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09 24 03 03 03 001 Unop last bal lon ka té ter, 30 ml, 14-24 Ch

09 24 03 03 03 002 Unop last bal lon ka té ter, 5 ml, 12 Ch

09 24 03 03 03 003 Ne la ton Rüsch bal lon ka té ter, 15 ml, 12-24 Ch

09 24 03 03 06 003 Ne la ton Nor ta La tex gyer mek bal lon ka té ter,  5 ml, 8 Ch

09 24 03 03 09 001 Ne la ton Rüsch szi li ko no zott bal lon ka té ter, ezüst tel imp reg nál va, 5-15 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 001 Unop last 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-26 Ch

09 24 03 06 03 002 Ne la ton Cu rity Ken dall 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 003 Ne la ton Rüsch Bril lant 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5-15 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 006 Ne la ton Cu rity Ken dall 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5 ml, 14-22 Ch

09 24 03 06 03 007 Ne la ton Rüsch-Bril lant 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5-15 ml, 14-22 Ch

09 24 03 06 03 008 Ken dall Ne la ton Cu rity 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-24 Ch

09 24 03 06 03 009 Ne la ton Ro ches ter Dahl ha u sen 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-26 Ch

09 24 03 06 03 010 Ne la ton Ro ches ter Dahl ha u sen 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5-10 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 011 Sher wo od Ne la ton 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-26 Ch

09 24 03 06 06 001 Ne la ton Cu rity Ken dall  100% szi li kon gyer mek bal lon ka té ter, 3 ml, 6 Ch

09 24 03 06 06 002 Ne la ton Cu rity Ken dall 100% szi li kon gyer mek bal lon ka té ter, 1,5 ml, 6 Ch

09 24 03 06 06 005 Sher wo od Ne la ton 100% szi li kon gyer mek bal lon ka té ter, 3 ml, 8-10 Ch

09 24 06 03 03 001 Ne la ton Unop last mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-20 Ch

09 24 06 03 03 002 Ne la ton Me di cop last mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-22 Ch

09 24 06 03 03 005 Ne la ton Unop last mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-20 Ch

09 24 06 03 06 001 Unop last Ti e mann  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-20 Ch

09 24 06 03 06 002 Me di cop last Ti e mann  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-22 Ch

09 24 06 03 09 001 Ne la ton LoF ric hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-24 Ch

09 24 06 03 09 002 Ti e mann LoF ric hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 10-20 Ch

09 24 06 03 09 003 Ne la ton Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-22 Ch

09 24 06 03 09 004 Ti e mann Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 10-18 Ch

09 24 06 03 09 005 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, fiú, 6-10 Ch

09 24 06 03 12 001 Con ve en Ea si Cath Ne la ton hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, fér fi, 8-18 Ch

09 24 06 03 12 002 LoF ric Hy do-Kit Ne la ton hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, fér fi, 8-18 Ch

09 24 06 03 12 003 LoF ric Hy do-Kit Ti e mann hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, fér fi, 10-18 Ch

09 24 06 06 03 001 Unop last mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 12-16 Ch

09 24 06 06 03 002 Me di cop last mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 6-20 Ch

09 24 06 06 03 003 Dahl ha u sen mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 10-18 Ch

09 24 06 06 03 004 Poly med mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 8-24 Ch

09 24 06 06 06 001 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, nõi, 6-16 Ch

09 24 06 06 06 002 LoF ric hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, nõi, 8-18 Ch

09 24 06 06 06 003 Con ve en Ea si Cath  hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, gyer mek*, 6-10 Ch

09 24 06 06 06 004 LoF ric hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, gyer mek*, 6-10 Ch

09 24 06 06 09 001 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, nõi, 8-14 Ch

09 24 06 06 09 002 LoF ric Hy do-Kit hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, nõi,  8-18 Ch

09 24 06 06 12 001 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, gyer mek, 6-10 Ch

09 30 04 03 03 001 Mo li med mini (200 ml)

09 30 04 03 03 002 Tena Lady Mini (170 ml)

09 30 04 03 03 003 Tena Lady Mini Long (200 ml)

09 30 04 03 03 004 At tends Mini 1 (221 ml)

09 30 04 03 03 006 Ab so rin Com fort Mini (250 ml)

09 30 04 03 03 011 Mo li med mic ro (150 ml) 

09 30 04 03 03 012 Ri bo form mini (230 ml)

09 30 04 03 03 013 Seni Lady Mini (198 ml) 
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09 30 04 03 06 004 Mo li med midi (300 ml)

09 30 04 03 06 005 Tena Lady Ext ra (279 ml)

09 30 04 03 06 006 Tena Lady Nor mal (335 ml)

09 30 04 03 06 007 Ab ri-San Mic ro ana tó mi ai (375 ml)

09 30 04 03 06 008 Ab so rin Com fort Nor mál (350 ml)

09 30 04 03 06 009 At tends Mini Long 1 (280 ml)

09 30 04 03 06 015 Ri bo form Midi (340 ml)

09 30 04 03 06 016 Ri bo la dy Nor mal (332 ml)

09 30 04 03 06 017 Seni Lady Nor mal  (264 ml) 

09 30 04 03 06 018 Ab ri-San Mono Long (300 ml)

09 30 04 03 09 002 Ab ri-San Mini (372 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 09 004 Ab ri-San Nor mál (770 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 09 005 At tends Nor mal 3  (351 ml)

09 30 04 03 09 007 Mo li form nor mal (800 ml)

09 30 04 03 09 008 Mo li med maxi (600 ml)

09 30 04 03 09 009 Tena Lady  Su per (600 ml)

09 30 04 03 09 010 At tends Nor mal Plus 4 (689 ml)

09 30 04 03 09 012 Ab so rin Com fort Ext ra (850 ml)

09 30 04 03 09 014 At tends Soft Nor mal 2+ (413 ml)

09 30 04 03 09 031 Seni Lady Ext ra (524 ml) 

09 30 04 03 12 001 At tends Plus 5 (909 ml)

09 30 04 03 12 003 Mo li form plus (1100 ml)

09 30 04 03 12 005 Ab so rin Com fort Day (1300 ml)

09 30 04 03 12 008 Ri bo la dy Su per (936 ml)

09 30 04 03 12 011 Seni Lady Su per (910 ml)  

09 30 04 03 15 001 Tena com fort Ext ra (1125 ml)

09 30 04 03 15 002 Ab ri-San Midi (1107 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 15 005 Ab so rin Day-Ext ra (1850 ml)

09 30 04 03 15 010 Seni San Nor mal (1180 ml)

09 30 04 03 15 012 Ri bo form Plus (1186 ml)

09 30 04 03 18 001 Ab ri-San Plus (1387 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 18 003 Ab ri-San Su per (1840 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 18 006 Mo li form Ext ra (1500 ml)

09 30 04 03 18 008 Tena com fort Su per (1470 ml)

09 30 04 03 18 009 At tends Ext ra 6 (1414 ml)

09 30 04 03 18 011 Ab ri-San Ext ra  (2783 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 18 016 At tends Su per Plus 8 (2000 ml)

09 30 04 03 18 018 Mo li form su per (2100 ml)

09 30 04 03 18 020 At tends Su per 7 (1700 ml)

09 30 04 03 18 022 Ab so rin Com fort Night  (2550 ml)

09 30 04 03 18 036 Ri bo form Ext ra (1425 ml)

09 30 04 03 18 037 Ri bo form Su per Plus (1890 ml)

09 30 04 03 18 039 Seni San Maxi (1496 ml) 

09 30 04 06 03 001 Ber be ro Midi gyer mek (620 ml)

09 30 04 06 06 001 Ber be ro Ju ni or (1200 ml)

09 30 04 06 09 004 Ab so rin Slip Day Small  (1200 ml)

09 30 04 06 09 007 Mo li ca re S (770 ml)

09 30 04 06 09 010 Seni Stan dard Small (892 ml) 

09 30 04 06 09 011 Tena Slip Plus S (1190 ml)
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09 30 04 06 09 012 Tena Slip Plus XS (1100 ml)

09 30 04 06 09 013 Mo li ca re XS (720 ml)

09 30 04 06 12 002 Abri Form Small (1799 ml)

09 30 04 06 12 004 Abri Form × Small (1495 ml)

09 30 04 06 12 005 At tends Slip Su per 9 S (1750 ml)

09 30 04 06 12 012 Ab so rin Slip Night Small (1800 ml)

09 30 04 06 12 019 Mo li ca re su per S (1270 ml)

09 30 04 06 12 022 Seni Su per Small (1259 ml) 

09 30 04 06 15 003 Mo li ca re M (1150 ml)

09 30 04 06 15 005 Tena Pants M (1378 ml)

09 30 04 06 15 006 Ab so rin Slip Day Me di um (1800 ml)

09 30 04 06 15 008 At tends Slip Ext ra 8 M (1795 ml)

09 30 04 06 15 015 Ri bos lip Me di um L (1347 ml)

09 30 04 06 15 016 Ri bos lip Me di um (1497 ml)

09 30 04 06 15 017 Seni Stan dard Me di um (1358 ml)

09 30 04 06 15 022 Phar mi co M Day + (2050 ml)

09 30 04 06 18 002 Abri Form Me di um Ext ra (2723 ml)

09 30 04 06 18 003 Abri Form Me di um Light (2017 ml)

09 30 04 06 18 005 At tends Slip Su per 9 M (2064 ml)

09 30 04 06 18 011 Mo li ca re Su per M (2230 ml)

09 30 04 06 18 015 Ab so rin Slip Night Me di um (2700 ml)

09 30 04 06 18 022 Ri bos lip Me di um Plus (1986 ml)

09 30 04 06 18 023 Seni Su per Me di um (1856 ml) 

09 30 04 06 18 026 Tena Flex Su per M (2000 ml)

09 30 04 06 18 031 Phar mi co M Night + (2900 ml) 

09 30 04 06 21 001 Ber be ro Lar ge fel nõtt (1630 ml)

09 30 04 06 21 003 Mo li ca re L (1270 ml)

09 30 04 06 21 005 Ab so rin Slip Day Lar ge (2000 ml)

09 30 04 06 21 007 At tends Slip Ext ra 8 L (1995 ml)

09 30 04 06 21 012 Phar mi co L Day + (2450 ml)

09 30 04 06 21 013 Seni Stan dard Ext ra Lar ge (1565 ml)

09 30 04 06 21 014 Seni Stan dard Lar ge (1543 ml) 

09 30 04 06 21 018 Lil le Sup re me Fit Lar ge Re gu lar Plus (2200 ml)

09 30 04 06 21 020 Ri bos lip Lar ge (1698 ml)

09 30 04 06 21 021 Ri bos lip Lar ge L (1528 ml)

09 30 04 06 24 002 Abri Form Lar ge Ext ra (3283 ml)

09 30 04 06 24 003 Abri Form Lar ge Light (2502 ml)

09 30 04 06 24 005 At tends Slip Su per 9 L (2656 ml)

09 30 04 06 24 013 Mo li ca re Su per L (2400 ml)

09 30 04 06 24 014 Tena Pants L (2725 ml)

09 30 04 06 24 018 Ab so rin Slip Night Lar ge (3750 ml)

09 30 04 06 24 027 Phar mi co L Night + (3200 ml)

09 30 04 06 24 030 Seni Su per Ext ra Lar ge (2256 ml) 

09 30 04 06 24 031 Seni Su per Lar ge (2244 ml)  

09 30 04 06 24 035 Tena Flex Su per L (2350 ml)

09 30 04 06 24 036 Ri bos lip Lar ge Plus (2235 ml)

09 30 04 09 03 007 B-732 fel nõtt (slip) L

09 30 04 15 03 002 Ge ron tex Slip  XS-S fel nõtt

09 30 04 15 06 003 B-730 M fel nõtt
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09 30 04 15 09 002 Ge ron tex Slip L fel nõtt

09 30 04 15 09 003 B-730 L fel nõtt

09 30 04 15 12 002 Ge ron tex Slip   XL-XXL fel nõtt

09 30 04 15 12 003 B-730   XL fel nõtt

09 30 04 18 15 001 Ge ron tex Slip Gyb/5 (520 ml) nad rág pe len ka

09 30 04 21 03 001 Tena for men 

09 30 04 21 03 005 At tends for man (55 ml)

09 30 04 21 03 012 Eu ron Men (500 ml)

09 30 09 03 03 006 Mo li pants há lós rög zí tõ nad rág 1-es méret

09 30 09 03 03 007 Mo li pants há lós rög zí tõ nad rág 2-es méret

09 30 09 03 03 009 At tends netz rög zí tõ nad rág M

09 30 09 03 03 011 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok M

09 30 09 03 03 012 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok L

09 30 09 03 03 013 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok   XL

09 30 09 03 03 014 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok   XXL

09 30 09 03 03 016 Ab ri net rög zí tõ nad rá gok M

09 30 09 03 03 017 Ab ri net rög zí tõ nad rá gok L

09 30 09 03 03 018 Ab ri net rög zí tõ nad rá gok   XL

09 30 09 03 03 024 At tends netz rög zí tõ nad rág L

09 30 09 03 03 028 Ri bo san Com fort rög zí tõ nad rág M

09 30 09 03 03 030 Ri bo san Com fort rög zí tõ nad rág XL

09 30 09 03 03 031 Ri bo san Com fort rög zí tõ nad rág XXL

09 30 09 03 03 035 Ri bo san rög zí tõ nad rág XL

09 30 09 09 03 001 Pe len ká zó nad rág egye di mé ret bé bi fó li á ból vagy nylprint bo rí tás sal és fó lia be tét tel B-728

09 30 09 09 03 002 Pe len ká zó nad rág fel nõtt bé bi fó li á ból B-725 S/M/L

09 30 09 09 06 001 Pe len ká zó nad rág nylprint bo rí tás sal B-726 S/M/L

09 30 09 09 06 002 Pe len ká zó nad rág fel nõtt nylprint bo rí tás sal, fó lia be tét tel B-727 S

09 30 09 09 06 003 Pe len ká zó nad rág fel nõtt nylprint bo rí tás sal, fó lia be tét tel B-727 M

09 30 09 09 06 004 Pe len ká zó nad rág fel nõtt nylprint bo rí tás sal, fó lia be tét tel B-727 L

09 30 09 09 09 001 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) S

09 30 09 09 09 002 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) M

09 30 09 09 09 003 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) L

09 30 09 09 09 004 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) XL

09 30 09 09 09 005 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) XXL

09 33 03 03 03 001 B 4320

09 33 03 03 03 004 PP/5520

09 33 03 03 03 005 RS 41

09 33 03 03 03 007 M 4320/01R

09 33 03 03 03 008 RIX

09 33 03 03 03 009 M 4320/01R

09 33 03 03 03 010 Ac tiv für dõ kád ülõ ke, fix

09 33 03 03 03 011 D-4320 

09 33 03 03 03 012 BM 4320 Re ha Med (tám lás)

09 33 03 06 03 001 B 4295

09 33 03 06 03 002 RS 42

09 33 03 06 03 005 D-4321 (ki for dít ha tó)

12 03 03 03 03 001 Gra dus-2

12 03 03 03 03 002 OP 06

12 03 03 03 03 003 Gra dus 1 
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12 03 03 03 03 004 PP-5350 

12 03 03 06 03 001 B 4341

12 03 03 06 03 002 B 4341/GY

12 03 03 06 03 003 M 4341/01 R, fel nõtt

12 03 03 06 03 004 M 4341/02 R, gye rek

12 03 03 06 03 005 OP 01

12 03 03 06 03 006 D 4341

12 03 03 06 03 007 PP 5341

12 03 03 06 03 008 RS 11

12 03 03 06 03 009 M 4341/01 R, fel nõtt

12 03 03 06 03 010 M 4341/02 R, gye rek

12 03 03 06 03 011 BM 4341 

12 03 03 06 06 001 GS 8

12 03 03 06 06 002 GS 9

12 03 03 06 06 003 GS 10

12 03 03 06 06 004 GS 5

12 03 03 06 06 005 GS 6

12 03 03 06 06 006 GS 7

12 03 03 06 06 007 Sync ro Ac tiv 1

12 03 03 06 06 010 Han dy

12 03 03 06 06 011 B-4334 

12 03 03 06 06 012 Simp lex

12 03 06 03 03 001 Re bo tec, fel nõtt

12 03 06 03 03 002 RS 20

12 03 06 03 03 003 B 4372

12 03 06 03 03 004 B 4372/GY

12 03 06 03 03 005 OP 02

12 03 06 03 03 006 PP/5372

12 03 06 03 03 007 M 4372 R

12 03 06 03 03 008 FD-93

12 03 06 03 03 009 D-4372

12 03 06 03 03 011 Com bi

12 03 06 03 03 016 Re bo tec, gyer mek

12 03 06 03 03 017 Re bo tec, ma gas

12 03 06 03 03 019 Sun ri se Me di cal-130

12 03 06 03 03 020 M 4372 R 

12 03 12 03 03 001 M 4394/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 03 12 03 03 002 M 4394/02 R, gye rek (Med-Plan)*

12 03 12 03 03 003 RS 08

12 03 12 03 03 004 B 4394

12 03 12 03 03 005 D 4394

12 03 12 03 03 006 PP 5394

12 03 12 03 03 007 M 4394/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 03 12 03 03 008 M 4394/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 03 12 03 03 009 Ac tiv hón alj man kó

12 03 16 03 03 001 RS 13

12 03 16 03 03 002 M 4350/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 03 16 03 03 003 M 4350/02 R, gye rek (Med-Plan)*

12 03 16 03 03 004 D 4350
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12 03 16 03 03 005 B 4350

12 03 16 03 03 006 B 4350/GY

12 03 16 03 03 007 M 4350/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 03 16 03 03 008 M 4350/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 03 16 03 03 009 Ac tiv há rom lá bú bot

12 03 16 06 03 001 RS 14

12 03 16 06 03 002 B 4360

12 06 03 03 03 001 OP 03

12 06 03 03 03 002 M 4262/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 06 03 03 03 003 M 4262/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 06 03 03 03 004 D 4262

12 06 03 03 03 005 PP/5262

12 06 03 03 03 006 BM 1852

12 06 03 03 03 007 JK 491

12 06 03 03 03 008 B 4262

12 06 03 03 03 009 PP / 5265 (nagy sú lyú be te gek nek)

12 06 03 03 03 010 M 4262/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 06 03 03 03 011 M 4262/02 R gye rek (Med-Plan)*

12 06 03 03 03 012 RS 02

12 06 03 06 03 001 D 4263

12 06 03 06 03 002 B 4263

12 06 03 06 03 004 M 4263/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 06 03 06 03 005 M 4263/02 R, gye rek (Med-Plan)*

12 06 03 06 03 006 RS 03

12 06 03 06 03 007 M 4263/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 06 03 06 03 008 M 4263/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 06 03 06 06 001 B 4264

12 06 03 06 06 003 Go-On já ró ke ret, ál lít ha tó, lé pe ge tõ

12 06 03 06 09 001 RS 2000

12 06 06 03 03 001 D 4267, fé kes

12 06 06 03 03 002 B 4261

12 06 06 03 03 003 PP/5261, fé kes

12 06 06 03 03 004 B-4258, négy ke re kû, fé kes

12 06 06 03 03 005 Go-On gu ru ló já ró ke ret, ál lít ha tó, fékes

12 06 06 03 03 008 B-4259 há rom ke re kû, össze csuk ha tó, fé kes

12 06 06 03 03 012 RS 04, ál lít ha tó

12 16 06 03 03 001 RM-006 Re hab (ön in dí tós), rob ba nó mo to ros

12 16 06 03 03 002 EL-GO, elekt ro mos

12 16 06 03 03 003 EL-GO/M, elekt ro mos

12 21 03 03 03 001 B 4294, tar to zé kok kal

12 21 03 03 03 002 Otto Bock Eco Buggy

12 21 03 03 03 005 B 4205, fel nõtt

12 21 03 03 03 006 B-4291 Pil le uta zó ko csi 

12 21 03 03 03 008 Bug gi Cor zo, boly gó ke rék kel

12 21 03 03 03 009 Bug gi Prim, boly gó ke rék kel

12 21 03 03 03 010 Bug gi Prim, fix ke rék kel

12 21 06 03 03 001 Mt 07

12 21 06 06 03 001 Eve rest-Jen nings, Me y ra

12 21 06 06 03 002 B 4200
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12 21 06 06 03 003 B 4200Gy

12 21 06 06 03 004 B 4200P

12 21 06 06 03 005 B 4200/M

12 21 06 06 03 009 In va ca re At las Lite 1

12 21 06 06 03 010 In va ca re At las Lite 2

12 21 06 06 03 011 MC-M- X

12 21 06 06 03 014 PP 5200

12 21 06 06 03 015 PP 6200

12 21 06 06 03 018 Rix K 1

12 21 06 06 03 019 RS 50

12 21 06 06 03 020 Ser vi ce Stan dard 3600  

12 21 06 06 03 021 ST-E Ge ron tex

12 21 06 06 03 022 WU HO

12 21 06 06 03 023 Clas sic 

12 21 06 06 03 037 OPT-111 

12 21 06 06 03 043 S-TOP  

12 21 06 06 03 046 Otto Bock Start Ba sic 

12 21 15 03 03 001 B 4210, jobb ke zes

12 21 15 03 03 002 B 4211, bal ke zes

12 21 15 03 06 001 B 4230, jobb ke zes

12 21 15 03 06 002 B 4231, bal ke zes

12 21 15 03 06 003 B 4233, há rom ke re kû, for gattyús, ut cai

12 21 15 03 09 001 KKSZ 1

12 21 27 03 03 002 B 4220

12 21 27 03 03 003 Der by 1.433

12 21 27 03 03 008 Rix  E1

12 21 27 03 03 012 Mist ral

12 21 27 03 06 001 B-4220/V

12 21 27 03 06 003 In va ca re Storm 3 Euro

12 21 27 03 06 005 GR-559 

12 21 27 03 06 008 Or to pe dia All ro und 900 C

12 21 27 03 06 009 Otto Bock B 500

12 24 21 03 03 001 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter OPT-111 ke re kes szék hez

12 24 21 03 03 002 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter Me y ra ke re kes szé kek hez

12 24 21 03 03 003 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter S TOP ke re kes szék hez

12 24 21 03 03 004 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter Otto Bock Start Plusz ke re kes szék hez 

12 24 21 03 03 005 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter ST-E ke re kes szék hez

12 24 24 03 03 001 Var ta ak ku mu lá tor 905 406 40 Ah

12 24 24 03 03 002 Ex ide Mul tic raft Ak ku mu lá tor 95406 40 Ah

12 24 24 03 03 005 Var ta ak ku mu lá tor 95406 40 Ah

12 24 24 03 06 001 Var ta ak ku mu lá tor 905 602 60 Ah

12 24 24 03 06 002 Ex ide Mul tic raft ak ku mu lá tor 95602 60 Ah

12 24 24 03 06 003 Var ta ak ku mu lá tor 95602 60 Ah

12 39 03 03 03 001 Gra dus alba

12 39 03 03 06 003 HB 1, mû anyag, kam pós

12 39 03 03 06 004 HB 2, mû anyag, gom bos

18 09 27 03 03 001 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4200 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 003 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4210 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 004 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4211 ke re kes szék hez 
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18 09 27 03 03 005 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4220 ke re kes szék hez 

18 09 27 03 03 006 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4200/P ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 008 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Ser vi ce stan dard 3.600 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 018 Pár nás láb tar tó (pár) OPT-111 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 019 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Der by 1.433 ke re kes szék hez

18 09 27 03 06 001 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4200 ke re kes szék hez (felár)

18 09 27 03 06 004 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4211 ke re kes szék hez (felár)

18 09 27 03 06 005 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4220 ke re kes szék hez (felár)

18 09 27 03 06 006 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4200/P ke re kes szék hez (felár)

18 09 27 03 06 008 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Ser vi ce stan dard 3.600 ke re kes szék hez (felár)

18 09 27 03 06 009 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Pri mus adap tív 2.310 ke re kes szék hez (felár)

18 09 27 03 06 010 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Der by 1.433 ke re kes szék hez (felár)

18 09 34 03 03 001 Mó do sí tott hát tám la B-4200 ke re kes szék hez 

18 09 34 03 03 011 Mó do sí tott hát tám la Der by 1.433 ke re kes szék hez

18 09 34 03 03 013 Mó do sí tott hát tám la B-4200/P ke re kes szék hez

18 09 34 03 03 016 Dönt he tõ hát tám la OPT-111 ke re kes szék hez

18 09 34 03 06 001 Dönth. hát tám la, ke rék hát ra hely.adap ter rel, to ló kar ral 1/és kar fá val/2 B-4200 (felár)

18 09 34 03 06 004 Dönth. hát tám la, ke rék hát ra hely.adap ter rel, to ló kar ral 1/és kar fá val/2 B-4211 (felár)

18 09 34 03 06 009 Mó do sí tott hát tám la Ser vi ce stan dard 3.600 ke re kes szék hez (felár)

18 09 34 03 06 011 Mó do sí tott hát tám la Der by 1.433 ke re kes szék hez (felár)

18 09 34 03 06 013 Mó do sí tott hát tám la ke rék hát ra he lye zõ adap ter rel B-4200/P ke re kes szék hez (felár) 

18 09 34 03 06 016 3 fo ko zat ban dönt he tõ hát tám la ke rék hát ra he lye zõ adap ter rel MC-M-X ke re kes szék hez (felár)

18 09 36 03 03 001 Mó do sí tott, lép csõs kar tá masz (pár) B-4200 ke re kes szék hez

18 09 36 03 06 001 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4200 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 36 03 06 004 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4211 ke re kes szék hez (fel ár) 

18 09 42 03 03 001 Roho High Pro fi le egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 002 Roho Low Pro fi le egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 004 Me y ra ADS 30 77 50-2 egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 005 Waff le egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 006 Re lax Gel Cell egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na 40 × 40 cm

18 09 42 03 03 007 Re lax Gel Cell egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na 43 × 43 cm

18 09 42 03 03 008 Re lax Gel Cell egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na 45 × 40 cm

18 09 42 03 03 009 Pne u mat an ti de cu bi tus párna

18 09 42 03 06 001 Roho High Pro fi le két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 06 002 Roho Low Pro fi le két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 06 004 Me y ra ADS 30 77 51-2 két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 06 005 Mak 4 két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 09 001 Roho Qu adt ro High Pro fi le négy lég kam rás po zí ci o ná ló an ti de cu bi tus ülõpárna

18 09 42 03 09 002 Roho Qu adt ro Low Pro fi le négy lég kam rás po zí ci o ná ló an ti de cu bi tus ülõpárna

18 09 42 03 12 001 Tex ti med an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 12 002 Tex ti med an ti de cu bi tus sac rum ülõ pár na  40 × 40  cm

18 09 42 03 12 003 Gyo-Pár S-3 an ti de cu bi tus ülõ gyû rû

18 09 42 03 12 004 Gyo-Pár S-7 an ti de cu bi tus ko csi pár na

18 09 42 03 12 005 Pe ri med an ti de cu bi tus ülõ pár na 931 típ. 70 kg alatt

18 09 42 03 12 006 Pe ri med an ti de cu bi tus ülõ pár na 932 típ. 70 kg felett

18 09 42 03 12 007 Du ren tí pu sú an ti de cu bi tus párna

18 09 42 03 12 008 Ac tiv an ti de cu bi tus ülõ pár na, 70 kg alatt

18 09 42 03 12 009 Ac tiv an ti de cu bi tus ülõ pár na, 70 kg felett

18 09 42 03 12 024 B-733 Re hab an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 12 18 03 03 001 N10 Gyo-Pár tí pu sú in ten zív mat rac
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18 12 18 03 03 002 Tex ti med an ti de cu bi tus mat rac

18 12 18 03 03 003 Pe ri med 931 típ. an ti de cu bi tus mat rac 70 kg alatt

18 12 18 03 03 004 Pe ri med 932 típ. an ti de cu bi tus mat rac 70 kg felett

18 12 18 03 03 005 Du ren tí pu sú an ti de cu bi tus matrac

18 12 18 03 03 006 Ac tiv an ti de cu bi tus mat rac 70 kg fe lett

18 12 18 03 03 007 Ac tiv an ti de cu bi tus mat rac, 70 kg alatt

18 12 18 03 03 010 B-733 Re hab an ti de cu bi tus mat rac

18 12 18 03 06 001 Ardo Poly soft an ti de cu bi tus lég mat rac ké zi pum pá val

18 12 18 06 03 001 At tends egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 × 60  cm

18 12 18 06 03 002 Mo li nea egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 × 60  cm

18 12 18 06 03 010 Ab ri-Soft egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 × 60 cm

18 12 18 06 03 025 Seni Eco egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 × 60 cm

18 12 18 06 03 028 Seni Soft egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 × 60 cm

18 12 18 06 06 001 Ge ron tex mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 × 38 cm

18 12 18 06 06 002 B-731 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 × 38 cm

18 12 18 06 06 003 Dry tex mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 × 38 cm

18 12 18 06 06 004 PM 038 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 × 38 cm

18 12 18 06 09 001 PM 085 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 85 × 120 cm

18 12 18 06 09 002 Ge ron tex mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 75 × 85 cm

18 12 18 06 09 003 B-731 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 75 × 85 cm

18 12 18 06 09 007 Ab ri-Ca re mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 70 × 86 cm

18 12 18 06 09 008 Ab ri-Ca re mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét rög zí tõ szár nyak kal 70 × 86 cm

18 18 03 03 03 001 B 4300

18 18 03 03 03 002 Ac tiv WC ka pasz ko dó ke ret, fix

18 18 03 03 03 003 M 4300 R/A 

18 18 06 03 03 001 B 4303

18 18 06 03 03 007 Ac tív egye nes kapsz ko dó 

18 18 06 03 03 009 RS-65 (egye nes)

18 18 06 06 03 001 B 4301 (ol dal tá ma szos)

18 18 06 09 03 001 B 4310

18 18 06 09 03 002 Rix

18 18 06 09 03 003 M 4310/01R 

18 18 06 09 03 005 PP/5510

18 18 06 09 03 007 RS 40

18 18 06 09 03 008 KK-511

18 18 06 09 03 009 M 4310/01R 

18 18 06 09 03 010 Ac tiv für dõ kád ka pasz ko dó

18 18 06 09 03 011 D-4310 

21 03 03 03 03 001 Clar lux Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 03 03 006 Stig mal 1,5 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 03 03 010 Se lec ta CW Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 03 03 011 Di opt ra Tur nov Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 03 03 012 Star li te nor mál  Sph.+/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 03 03 014 UV 1.53 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 03 06 001 Clar lux Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg

21 03 03 03 09 001 Clar lux Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg
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21 03 03 03 09 003 Clar lux 1,7 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 03 09 009 UV 1.53 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 03 09 018 Star li te nor mál +/- 6.25 - 8.00 D üveg

21 03 03 03 09 020 Se lec ta Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg

21 03 03 03 09 021 Di opt ra Tur nov Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg

21 03 03 03 12 004 Star li te nor mál Sph. +/- 8,25 - 10.00 D üveg

21 03 03 03 12 008 UV 1.53 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg

21 03 03 03 12 020 Clar lux Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg

21 03 03 03 15 003 Clar lux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg

21 03 03 03 15 005 UV 1.53 Sph. +/- 10,50 - 12,00 D üveg

21 03 03 03 15 013 Clar lux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg

21 03 03 03 18 001 Clar lux Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg

21 03 03 03 18 006 Di opt ra Tur nov Sph. +/- 13.25 fe lett üveg

21 03 03 06 03 001 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 06 06 001 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg

21 03 03 06 09 004 UV 1.53 + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 06 12 017 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg

21 03 03 06 15 001 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. - 13,25 - 20,00 D üveg

21 03 03 09 03 012 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 09 06 011 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg

21 03 03 09 09 003 Lan tal + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 09 09 008 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 09 12 020 Clar lux +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 13,00 D üveg

21 03 03 09 15 001 Clar lux +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg

21 03 03 21 03 001 Gla u kar C-25 Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 03 006 Star li te  Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 03 008 Du o pal C28 Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bi fo ca lis

21 03 03 21 03 009 Bifo Stig mal Te larc 32 Sph.fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bi fo ca lis

21 03 03 21 03 010 C28 UV 1.53 Sph.fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 03 016 Op ti mum flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 0.00-4.00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 21 06 009 C28 UV 1.53 Sph. fel sõ rész +/- 4,25- 6,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 09 001 Gla u kar C 25 Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 18 002 Du o pal C 25 Sph. - 12,25 - 15,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 03 001 Gla u kar C 25 +4,00 cyl-ig Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 03 007 Star li te +4.00cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 03 014 Se lec ta FT 28 +4.00 cyl.-ig Sph fel sõ rész +/-0.00 - 4.00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 06 005 Star li te  +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D  üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 06 008 C28 UV 1.53 +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/-4,25 - 6,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 09 008 Du o pal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 12 001 Du o pal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 10,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 15 001 Du o pal C 25 +4.00 cyl.-ig  Sph. fel sõ rész +/- 10,25 - 15,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 27 01 002 Op to let Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 27 03 002 Op to let Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 27 06 001 CR 39 (Déli) Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 27 06 002 Op to let Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 27 06 023 Star li te Sph. +6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 06 024 Star li te asp he ri cus Sph. +6.25 - 8.00 D mû anyag
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21 03 03 27 06 025 Star li te CR39 me nis cus Sph. +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 06 026 Eszik CR39 Sph. +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 06 030 Se lec ta S Sph. +/-6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 001 CR 39 (Déli) Sph. +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 27 09 013 Star li te Sph. + 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 014 Star li te asp he ri cus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 015 Star li te CR39 me nis cus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 016 Eszik CR39 Sph +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 018 Hi lux 1.5 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 27 09 027 Se lec ta HSL Ome ga Sph. +/-8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 003 CR 39 (Déli) Sph. +/- 10,25 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 27 12 006 Hi lux 1.5 Sph. +/- 10,25 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 27 12 015 Star li te  Sph. +/-10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 016 Eszik CR39  Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 018 Se lec ta Ome ga Sph. 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 020 Star li te asp he ri cus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 021 Star li te CR39 me nis cus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 15 002 CR 39 (Déli)  Sph. +/- 13,25 - 20,00 D mû anyag

21 03 03 27 15 008 Star li te Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 27 15 010 Star li te CR39 me nis cus +/- 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 27 15 011 Star li te asp he ri cus Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 27 15 013 Hi lux 1.5  Sph. +/- 13,25 - 26,00 D mû anyag

21 03 03 27 15 018 Se lec ta HSL, Len ti cu lar Ome ga Sph. 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 01 003 Op to let +2,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 30 03 002 Op to let + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 30 06 001 Op to let To ri cus + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 30 06 002 CR 39 (Déli) To ri cus + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 30 06 024 Tobo stan dard +2.00 cyl.-ig Sph +/- 6.25-8.00 D mû anyag

21 03 03 30 06 025 Se lec ta S +2.00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 30 06 028 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 30 06 029 Star li te CR 39 me nis cus +2.00 cyl.-ig Sph.  +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 30 06 030 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 30 06 031 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 6.25-8.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 005 Hi lux 1.5 + 2,00 cyl-ig Sph. + 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 30 09 007 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 018 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 30 09 019 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 8.25-10.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 020 Star li te CR39 me nis cus +2.00 cyl.-ig  Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag 

21 03 03 30 09 022 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 023 Se lec ta Ome ga +2.00 cyl.-ig Sph, +/-8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 002 Ak tív +2.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D mû anyag

21 03 03 30 12 003 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 004 Star li te CR39 me nis cus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 005 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 014 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 30 12 016 Se lec ta HSL Ome ga +2.00 cyl.-ig Sph. 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 018 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D mû anyag
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21 03 03 30 12 019 Se lec ta HSL Len ti cu lar Ome ga +2,00 cyl.-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 30 15 001 Se lec ta HSL, Len ti cu lar Ome ga +2.00 cyl.-g Sph. 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 007 Hi lux 1.5  + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 13,50 - 26,00 D mû anyag

21 03 03 30 15 009 Star li te CR39 me nis cus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 010 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 011 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 021 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 13,50 - 18,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 001 In cas + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 002 Op to let + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 003 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 004 Clar let SL +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 005 Clar let SL +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 006 Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 007 Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 009 In cas fe ral H. I. + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 019 Hi lux 1.5 +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 026 Op to let + 2,25 -4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 027 Se lec ta S +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-0.00 - 4.00 D mû anyag

21 03 03 33 01 031 Tobo stan dard +2.25-4.00 Sph. +/- 0.00-4.00 D mû anyag

21 03 03 33 01 032 No ri co Sola +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû a nyag   

21 03 03 33 01 033 Eszik CR39 +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû a nyag   

21 03 03 33 03 001 Op to let + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 002 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 003 Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 007 In cas fe ral H. I. + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 010 Star li te asp he ri cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 011 Star li te CR39 me nis cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 013 Tobo stan dard +2.25-4.00 Sph. +/- 4.25-6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 018 Star li te +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 019 Eszik CR39 +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25-6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 020 Hi lux 1.5 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 032 Se lec ta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/-4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 06 005 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 006 Op to let + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 008 Tobo stan dard +2,.25-4.00 cyl.-ig Sph.+/- 6.25-8.00 D mû anyag

21 03 03 33 06 009 Se lec ta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 33 06 012 Hi lux 1.5 +2,25 -4,00cyl Sph.+/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 016 Star li te CR39 me nis cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig  Sph. +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 33 06 017 Star li te + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag  

21 03 03 33 06 018 Eszik CR39 +2,25-4,00 cyl-ig Sph. +/-6,25-8,00 D mû anyag    

21 03 03 33 06 029 Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 030 In cas fe ral H. I. + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 09 023 Ak tív +2.25-4.00 cyl-ig Sph. +/-8,25-10,00 D mû anyag

21 03 03 33 12 010 Ak tív +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D mû anyag

21 03 03 36 03 001 Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 03 004 CR 39 (Déli) Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 03 007 Te larc 28 Orma Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis
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21 03 03 36 03 015 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 0.00-4.00 D mû anyag

21 03 03 36 03 016 Ac tiv Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 03 017 Bifo Te larc 25 Orma Sph. fel sõ e rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 03 018 Bifo R 28 Orma Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 03 027 Tobo Bi fo ká lis Ac tiv flat (28)  Sph. flel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 06 013 Ac tiv Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 001 Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 006 Sola CT 28 Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 09 010 Se lec ta FT28 Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 7.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 09 011 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D-ig mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 09 012 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D-ig mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 013 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 6.25-8.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 09 014 Ac tiv Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D-ig mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 021 Tobo Bi-Li te Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag egye nes bi fo ca lis

21 03 03 36 12 001 In cas Len ti lux DF 22 Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 12 004 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D-ig mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 12 005 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D-ig mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 12 006 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 8.25-10.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 12 013 Du oph tal 4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 9,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 15 005 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 10.5-12.00 D mû anyag  bi fo ca lis

21 03 03 36 18 004 Ome ga Orma Sph. fel sõ rész +/- 12.25 - 20.00 D-ig mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 03 003 Sola CT 28 + 4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész  +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 39 03 006 CR 39 (Déli) +4,00cyl-ig. Sph. fel sõ rész  +/-0,00 - 4,00D mû anyag pajzs bi fo ca lis karc men te sí tõ
réteggel

21 03 03 39 03 015 Bifo Te larc 25 Orma +4.00 cyl.-ig+Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 03 016 Bifo R 28 Orma +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 03 019 D28 Flat Top TR +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 06 005 Bi-Li te + 4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag egye nes bi fo ca lis

21 03 03 39 06 013 Star li te CR39 exe cu tív +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 06 025 Tobo Bi-Li te +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 09 006 Bi-Li te +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 6,25-8,00 D mû anyag egye nes bi fo ca lis

21 03 03 39 12 002 Du oph tal +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 39 12 003 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8.25-10.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 12 004 Star li te CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 39 15 005 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 10.50-12.00  D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 18 006 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 12.5-20.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 42 03 003 Matt súly (Me ta co lor)

21 03 03 42 06 003 Plan súly (Me ta co lor)

21 03 03 45 03 004 Priz ma de cent rá lás üveg len csé re fel ár (Nop ti ker)

21 03 03 45 06 001 Priz ma de cent rá lás mû anyag len csé re fel ár (Es si lor Optika)

21 03 03 48 03 005 Ma gas cy lin der üveg  len csé re fel ár (Nop ti ker)  

21 03 03 48 06 004 Ma gas cy lin der mû anyag len csé re fel ár (Nop ti ker)

21 03 03 51 06 001 Len ti cu la ris fel ár mû anyag len csé re (Déli Op ti ka)

21 03 03 51 06 002 Len ti cu la ris fel ár mû anyag len csé re (Carl Ze iss Aalen)

21 03 03 51 06 003 Len ti cu la ris fel ár mû anyag len csé re (Nop ti ker)  

21 03 03 54 03 005 Szí ne zés üveg len csé re (op ti kus ki vi te le zés)

21 03 03 54 06 010 Szí ne zés mû anyag len csé re (op ti kus ki vi te le zés)
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21 03 03 57 03 003 Ke mény ré teg be vo nat mû anyag len csé re (Es si lor Optika)

21 03 03 60 03 002 Tük rö zõ dés men tes be vo nat üveg len csé re (Hoya Lens)

21 03 03 60 03 004 Tük rö zõ dés men tes be vo nat üveg len csé re (op ti kus ki vi te le zés)   

21 03 03 60 06 003 Tük rö zõ dés men tes be vo nat mû anyag len csé re (Carl Ze iss Aalen)   

21 03 03 63 03 002 Ke mény ré teg- és tük rö zõ dés men tes be vo nat mû anyag len csé re (Me tal co lor)

21 03 03 63 03 007 Ke mény ré teg- és tük rö zõ dés men tes be vo nat mû anyag  len csé re (op ti kus ki vi te le zés)   

21 03 06 03 03 014 1001 ti pu sú fel nõtt fer fi fröccs ön tött mû anyag szem üveg ke ret (ROYAL)

21 03 06 03 03 015 1002 ti pu sú fel nõtt nõi fröccs ön tött mû anyag szem üveg ke ret (ROYAL)

21 03 06 06 03 001 Jum bo/FSz (uni ver zá lis) mart, mû anyag szár ral

21 03 06 06 03 002 CRIS 101 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, mû anyag szár ral

21 03 06 06 03 003 CRIS 115 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, mû anyag szár ral

21 03 06 06 03 004 CRIS 124 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, mû anyag szár ral

21 03 06 06 03 005 CRIS 228 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, mû anyag szár ral

21 03 06 06 03 006 CRIS 133 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, mû anyag szár ral

21 03 06 06 03 007 CRIS 135 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, mû anyag szár ral

21 03 06 06 06 001 VUK-Vic to ry

21 03 06 06 06 002 CRIS 101 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, kor bács szár ral 

21 03 06 06 06 003 CRIS 133 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, kor bács szár ral 

21 03 06 06 06 004 CRIS 135 (uni ver zá lis) fröccs ön tött, kor bács szár ral

21 03 06 09 03 001 Or to péd, fém és mart mû anyag

21 03 09 03 03 002 PMMA cor ne a lis Sph. +/- 32.00 D (Soft & Hard Lens)

21 03 09 03 06 001 PMMA cor ne a lis ap ha ki as Sph. +8.00 D-tól +32.00 D (SE I. Sz Kl)

21 03 09 03 09 001 PMMA cor ne a lis ke ra to co nu sos Sph. +/- 32.00 D (SE I. Sz Kl)

21 03 09 06 03 001 Rap ha el Sph +/-  5.00 D

21 03 09 06 03 004 Eu ro Perm  60 Sph. +/-5.00 D

21 03 09 06 06 001 Rap ha el Sph. +/-11.00 - +/-25.00 D

21 03 09 06 06 002 Rap ha el Sph. +/-25.50 - +/-30.00 D

21 03 09 06 06 005 Poly con Sph. +/-5.00 D fe lett

21 03 09 06 09 002 Rap ha el Sph. +/- 25.00 D ke ra to co nu sos

21 03 09 09 03 001 Edge III. REGULAR Sph. -0.25 - -8.00 D

21 03 09 09 03 002 Edge III. REGULAR Sph. +0.25 - +5.00 D

21 03 09 09 03 004 Edge III. XT,THIN Sph. -0.25 - -8.00 D 

21 03 09 09 03 007 Edge III. REGULAR Sph. +.5.50 -  +8.00 D

21 03 09 09 03 008 Ver sasc ri be Sph. -0.25 - -8.00 D 

21 03 09 09 03 010 Hema Sph. +/- 8.00 D

21 03 09 09 06 001 Hema Sph. -12.50 - -20.00 D

21 03 09 09 06 002 Edge III. REGULAR Sph. -8.50 - -35.00 D

21 03 09 09 06 005 Edge III. REGULAR Sph. +8.50 - +35.00 D

21 03 09 09 06 006 Ver sasc ri be Sph. -8.50 - -10.00 D

21 03 09 09 06 007 Hema Sph. +/- 8.00 D fe lett 

21 03 09 12 03 002 Edge III. 55 hosszí tott vi se le tû Sph. -8.00 - +5.00 D

21 03 09 12 06 001 Re vo lu ti on  Sph.  +/- 8.00 D fe lett

21 03 09 12 06 002 Bio-Cur ve Sph. +/- 8.00 D fe lett

21 03 09 12 06 004 Du ra soft D3 Sph. +/- 8.00 D. fe lett

21 03 09 12 06 006 Du ra soft 3 Li te Tint Sph +/-8.00 D 

21 03 09 12 06 007 Hyd ro fit 55 Sph. +/- 20.00 D

21 03 09 12 06 009 Om nif lex Sph. +/- 20.00 D
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21 03 09 12 06 010 Proc le ar Sph. +/-35.00 D

21 03 09 12 06 011 RE 55 Sph. +/- 20.00 D

21 03 09 15 03 001 Bio-Cur ve cyl. 0,75 - 3,00 Sph. -0.50 - -20.00 D

21 03 09 15 03 002 Bio-Cur ve  cyl. 0,75 - 3,00 Sph. +0.50 - +10.00 D

21 03 21 03 06 001 Ga li lei-Sys tem 2,2  × , Seh win kel

21 03 21 03 09 001 Matt elõ tét

21 03 21 03 12 001 Elõ tét len cse 3.0 D-16.0 D-ig

21 03 21 03 15 001 For ma sab lon cen tí ro zó val, kon verg. Ad apt.

21 03 21 03 18 001 Alá tét 6 db

21 03 21 04 03 001 Szfé ri kus kor rek ció

21 03 21 04 06 001 Tó ri kus kor rek ció

21 03 21 04 09 001 Fan tom len cse

21 03 21 04 12 001 Elõ tét len cse 2 × , 3 × , 4 ×

21 03 21 04 15 001 Elõ tét len cse 5 × , 6 × , 8 ×

21 03 21 04 18 001 Elõ tét len cse 10 × , 12 ×

21 03 21 04 21 001 Matt elõ tét len cse

21 03 21 04 24 001 Bifó elõ tét len cse 2 × , 3 × , 4 ×

21 03 21 06 15 001 Elõ tét len cse matt

21 03 21 07 03 001 Kep ler mo no cu lar táv csõ 6 × 16

21 03 21 07 03 002 Kep ler mo no cu lar táv csõ 2,8  × 9

21 03 21 07 03 004 Kep ler mo no cu lar táv csõ 4,2  × 10

21 03 21 09 03 001 Spe ci á lis hor do zó ke ret

21 03 21 12 03 001 Spe ci á lis szem üveg tok

21 03 39 03 03 009 Sa uf lon Del ta tá ro ló ol dat 110 ml ke mény kon takt len csé hez 

21 03 39 06 03 009 Op ti-Free Exp ress ol dat 120 ml

21 03 39 06 06 002 Uni zy me 12 tab lets 

21 03 39 09 03 001 Op ti-Free Case Gre en ko sa ras tok

21 45 03 03 03 06 002 Pho nak Ast ro MC-EH-CIC

21 45 03 03 03 06 005 Unit ron So und F/X Pro CIC

21 45 03 03 03 06 007 Pro to ne CIC AGC

21 45 03 03 03 06 009 Si e mens Swing CIC SM

21 45 03 03 03 06 011 Vic to fon V5 PRO 1 M CIC

21 45 03 03 03 06 012 Pu re to ne CIC 2010-ESPII

21 45 03 03 03 09 001 Si e mens Pic co lo GRAN-D CIC

21 45 03 03 03 12 002 Bel to ne In vi sa Po la ra

21 45 03 03 03 12 004 Star key CIC Se qu el II

21 45 03 03 03 15 001 Oti con Digi Life COM CIC

21 45 03 03 03 15 003 Se mi na Semo EVO CIC

21 45 03 03 03 15 004 Vic to fon Vi tal Plus CIC

21 45 03 03 03 15 005 Vic to fon Qu ar tet CIC

21 45 03 03 03 15 007 Vi en na to ne New Tone CIC

21 45 03 03 03 18 001 Oti con Digi Fo cus CIC

21 45 03 03 03 21 001 Can ta 710

21 45 03 03 03 21 002 Wi dex Sen so Díva SD-CIC

21 45 03 03 06 03 001 Pho nak Inca AF-SC

21 45 03 03 06 03 002 Vic to fon Mis te ry Class D

21 45 03 03 06 03 003 Pu re to ne CIC 2010-K
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21 45 03 03 06 15 001 Se mi na SMC EVO CIC

21 45 03 03 06 18 001 Pho nak Aero 11 CIC

21 45 03 06 03 03 003 Unit ron Vis ta

21 45 03 06 03 03 004 Ber na fon Opus 2 ITC AGC-0

21 45 03 06 03 03 007 Pu re to ne C 2005-K

21 45 03 06 03 06 001 Oti con Ergo Mini Ca nal

21 45 03 06 03 06 007 Si e mens Swing CT

21 45 03 06 03 06 008 Si e mens Swing CS

21 45 03 06 03 06 009 Vic to fon V5 PRO 1M ca nal

21 45 03 06 03 06 010 Oti con Ergo Ca nal

21 45 03 06 03 09 002 Si e mens Pic co lo Grand-D CT

21 45 03 06 03 12 001 Vega 215 Mez zo (Au dio Ser vi ce)

21 45 03 06 03 12 002 Wi dex Bra vo B1X

21 45 03 06 03 12 004 Wi dex Sen so P7X

21 45 03 06 03 15 007 Vi en na to ne New Tone ITC

21 45 03 06 03 18 001 Da na lo gic 501 D

21 45 03 06 03 18 005 Wi dex Sen so P8X

21 45 03 06 03 18 010 Ber na fon Smi le 310 ITC

21 45 03 06 03 18 011 Ber na fon Smi le 321 ITC

21 45 03 06 03 21 001 Can ta 730

21 45 03 06 03 21 004 Wi dex Sen so Díva SD-XM

21 45 03 06 06 03 001 Da na vox 131 AGC I

21 45 03 06 06 03 006 Pu re to ne WE-B

21 45 03 06 06 06 011 Vic to fon V5 PRO 1M con cha

21 45 03 06 06 12 004 Se mi na SMC VDD

21 45 03 06 06 15 004 Se mi na SMC EVO

21 45 03 06 06 15 005 Vic to fon Vi tal Plus con cha

21 45 03 06 06 18 002 Oti con Digi Fo cus II ITE

21 45 03 06 06 18 003 Pho nak Aero 22 ITE

21 45 03 06 06 21 001 Oti con Adap to ITE

21 45 03 06 06 21 003 Unit ron Ne xus FS

21 45 06 03 03 004 Star key SM AGC

21 45 06 03 03 007 Vi en na to ne 132

21 45 06 03 06 001 Da na vox 163VS

21 45 06 03 09 001 Wi dex Di gi tal A3

21 45 06 03 09 002 Wi dex Di gi tal A4

21 45 06 03 12 003 Wi dex Bra vo B1

21 45 06 03 12 006 Wi dex Bra vo B2

21 45 06 03 15 001 Oti con Digi Life COM Com pact

21 45 06 03 18 001 Da na lo gic 163 D

21 45 06 03 18 003 Re so und BT 5

21 45 06 03 18 007 Wi dex Sen so P8

21 45 06 03 21 001 Can ta 770D

21 45 06 06 03 001 Pu re to ne PT 5AGC

21 45 06 06 03 005 Da na vox 143 AGC I

21 45 06 06 03 008 Da na vox 143 V

21 45 06 06 03 018 Unit ron UM 60 AGC0
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21 45 06 06 03 025 Ber na fon Opus 2 Mini BTE

21 45 06 06 06 001 Oti con Ergo BTE

21 45 06 06 06 002 Oti con Swift 90

21 45 06 06 06 003 Oti con Swift 90+

21 45 06 06 06 006 Si e mens Swing S1+

21 45 06 06 06 007 Si e mens Swing S2 P+

21 45 06 06 06 008 Si e mens Swing S3+

21 45 06 06 06 010 Han sa ton Dixy 49

21 45 06 06 06 011 Han sa ton Dixy 49 P

21 45 06 06 09 001 Si e mens Pho e nix 103

21 45 06 06 09 002 Si e mens Pho e nix 203

21 45 06 06 12 002 Bel to ne D71 HP Po la ra

21 45 06 06 12 005 In teg ra VD

21 45 06 06 15 002 Vi en na to ne New Tone BTE

21 45 06 06 15 006 Vic to fon Qu ar tet BTE

21 45 06 06 15 007 Pu re to ne In teg ra VD

21 45 06 06 18 010 Han sa ton Ac tí vo 49 2C II

21 45 06 06 18 011 Han sa ton Ac tí vo 49 2C VC

21 45 06 06 21 002 Pho nak Cla ro 211 DAZ

21 45 06 09 03 002 Pho nak Clas si ca PPCL P

21 45 06 09 06 001 Ber na fon AF 120

21 45 06 09 09 001 Si e mens Pho e nix 303

21 45 06 12 03 001 Star key BC 1

21 45 09 03 03 001 Pu re to ne Gam ma 100 S

21 45 09 03 03 003 Pu re to ne Beta PP

21 45 12 03 03 002 Si e mens Vita 168 PP

21 45 12 03 03 003 Ri o net HA 72 P

21 45 24 03 03 001 Ke mény fül il lesz ték

21 45 24 03 06 001 Fél ke mény fül il lesz ték

21 45 24 03 09 001 Ru gal mas PVC fül il lesz ték

21 45 24 03 12 001 Szi li kon fül il lesz ték

21 45 24 03 15 001 Kom bi nált fül il lesz ték

21 45 24 06 03 001 Vé kony csõ

21 45 24 06 06 001 Kö ze pes csõ

21 45 24 06 09 001 Vas tag csõ

21 45 24 06 12 001 Pá ra men tes csõ

21 45 24 06 15 001 Lib by Horn csõ

21 45 24 06 18 001 Bak ke Horn csõ

21 45 24 06 21 001 Szel lõ zõ fu rat du gó val

21 45 24 06 24 001 Fém be tét

21 45 24 06 27 001 An ti al ler gi ás be vo nat

21 45 24 09 03 001 Il lesz ték mo dul hoz

21 45 24 09 06 001 Ház

21 45 24 09 09 001 Ház, szel lõ zõ fu rat tal

21 45 24 12 03 001 Egyé ni védõ fül il lesz ték

21 45 27 03 03 001 Var ta 1,5 V-os Me dEl imp lan tá tum hoz

21 45 27 03 06 007 Var ta V40 Ni.MH 
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21 45 27 03 09 001 Var ta 9 V-os Me dEl imp lan tá tum hoz

21 45 27 06 03 001 Pho nak ak ku mu lá tor el len õr zõ

21 45 27 06 06 002 Vic to fon di gi tá lis ener gia for rás tesz te lõ

21 45 27 06 06 004 Pro to ne elem mérõ 

21 45 27 06 06 005 Pu re to ne di gi tá lis elem mé rõ 

21 45 27 06 06 006 Ge ers elem mé rõ

21 45 27 09 03 001 Wi dex ak ku mu lá tor töl tõ

21 45 27 12 03 002 Var ta 675

21 45 27 12 03 004 Ac ti va ir 675

21 45 27 12 03 005 Ra y o vac 675

21 45 27 12 03 007 Pa na so nic 675

21 45 27 12 03 015 Re na ta ZA 675

21 45 27 12 04 002 Ra y o vac Ext ra High Po wer Med-El di gi tá lis imp lan tá tum hoz

21 45 27 12 06 001 Var ta 312 

21 45 27 12 06 002 Ra y o vac 312 

21 45 27 12 06 003 Pa na so nic 312

21 45 27 12 06 013 Re na ta ZA 312 

21 45 27 12 09 002 Var ta 13

21 45 27 12 09 004 Ra y o vac 13 

21 45 27 12 09 006 Pa na so nic 13

21 45 27 12 09 013 Re na ta ZA 13 

21 45 27 12 12 002 Var ta 10

21 45 27 12 12 004 Ra y o vac 10

21 45 27 12 12 013 Re na ta ZA 10

21 45 27 12 15 001 Ra y o vac 5 

21 45 27 12 18 001 Var ta 4006 LR 6

21 45 27 12 18 002 Pa na so nic LR 6

21 45 27 12 18 003 GP LR 6

21 45 30 03 03 001 Si e mens gyá ri il lesz ték

21 45 30 06 03 001 GN Re So und két pó lu sú zsi nór 

21 45 30 06 03 002 Wi dex két pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 03 003 Oti con két pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 06 001 Si e mens há rom pó lu sú zsi nór 

21 45 30 06 06 002 Wi dex há rom pó lu sú zsi nór 

21 45 30 06 06 003 Oti con há rom pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 06 007 Da na vox há rom pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 09 001 Vi en na to ne "Y" zsi nór

21 45 30 09 03 001 Vi en na to ne szem üveg elõ rész

21 45 30 09 06 001 Vi en na to ne szem üveg vak szár

21 45 30 09 09 001 Vi en na to ne szem üveg szár tol da lék

21 45 30 12 03 001 Wi dex csont ve ze té ses hall ga tó (2)
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21 45 30 12 06 002 Wi dex csont ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 12 06 003 Oti con csont ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 15 03 003 Wi dex lég ve ze té ses hall ga tó (2)

21 45 30 15 06 001 Da na vox lég ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 15 06 002 Wi dex lég ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 18 03 001 Vi en na to ne fej pánt

21 45 30 21 03 001 Si e mens szem üveg adap ter

21 45 30 24 03 001 Pho nak au dio pa pucs

21 45 30 24 06 002 Wi dex zsi nór

21 45 30 27 03 007 Pro to ne ste toc lip

21 45 30 30 03 001 Vi en na to ne kö nyök Y 40

21 45 30 30 03 006 Oti con kö nyök

21 45 30 30 03 007 Ber na fon kö nyök

21 45 30 36 03 001 H 1 éb resz tõ óra

21 45 30 36 06 001 Hang ér zé ke lõ egy ség H 1 éb resz tõ órá hoz

21 45 30 36 09 001 K 1 kö zö sí tõ egy ség H 1 éb resz tõ órá hoz

21 45 30 36 12 001 Sze relt ve ze ték 5 m-es, H 1 éb resz tõ órá hoz

21 45 30 36 15 001 Sze relt ve ze ték 10 m-es, H 1 éb resz tõ órá hoz

21 45 30 36 18 001 Sze relt ve ze ték 15 m-es, H 1 éb resz tõ órá hoz

21 45 30 37 21 001 LISA Com bi II + Lisa Time S kom bi ná ció

21 45 30 37 21 002 Bell mann & Sym fon jel zõ rend szer

21 45 30 37 21 003 Pro to ne Flash kom bi ná ció

21 45 30 39 03 001 Per so nic gyá ri il lesz ték

21 45 30 42 03 001 INDI-5 in duk tív hur kos erõ sí tõ

21 45 30 42 06 001 Mi ra fon te le fon hal lás sé rül tek ré szé re”
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A pénzügyminiszter
17/2007. (VII. 25.) PM

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrség szociális és kegyeleti
gondoskodással kapcsolatos feladatairól  szóló
 23/2001. (VI. 15.) PM rendelet módosításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol -
gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 342.  §
(2) be kez dé sé nek i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) 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.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség szo ci á lis és ke gye le ti gon dos -
ko dás sal kap cso la tos fel ada ta i ról  szóló 23/2001. (VI. 15.)
PM ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (3) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(2) Ese ti szo ci á lis se gély ben ré sze sít he tõ to váb bá a
pénz ügy õr hoz zá tar to zó ja, ha a pénz ügy õr ha lá la a szol gá -
lat tel je sí tés he lyé re tör té nõ oda- és vissza uta zás so rán kö -
vet ke zett be, fel té ve, hogy a ha lá le set nem a vám- és pénz -
ügy õr ség sa ját vagy bé relt jár mû vé nek hasz ná la tá val
össze füg gés ben tör tént.

(3) Az ese ti szo ci á lis se gély nem ha lad hat ja meg a min -
den ko ri mi ni mál bér két sze re sét. A tar tó san ked ve zõt len
szo ci á lis hely zet ben lévõ pénz ügy õr nek ad ha tó szo ci á lis
se gély össze ge éven ként nem le het több a mi ni mál bér há -
rom ha vi össze gé nél. A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese -
ti szo ci á lis se gély össze ge nem ha lad hat ja meg a min den -
ko ri mi ni mál bér össze gé nek hu szon öt szö rö sét.”

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
al kal maz ni kell.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
176/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a D. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 11-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi hoz zá já ru -
lás 2008-tól kezd ve el tö röl tes sék?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik a hi te le sí tés re szol gá ló
szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás, amely
sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá -

írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá nem a Ren de let ben meg ha tá -
ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce sem. A
fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
177/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a D. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 11-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön egy az zal, hogy jog sza bállyal kö te lez zék 
az or vo so kat arra, hogy a há la pénz át vé te lé rõl szám lát ad -
ja nak, mely nek el mú lasz tá sa sza bály sér té si el já rást von -
jon maga után?”
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Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik a hi te le sí tés re szol gá ló
szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás, amely
sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá -
írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá nem a Ren de let ben meg ha tá -
ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce sem. A
fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
178/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a D. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -

kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 11-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy 2010-tõl kezd ve összes
autó pálya hasz ná la ta díj men tes le gyen?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik a hi te le sí tés re szol gá ló
szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás, amely
sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá -
írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá nem a Ren de let ben meg ha tá -
ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce sem. A
fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
179/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a D. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 11-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a jö võ ben bár mi lyen élel mi -
szert csak élel mi szer bolt ban le hes sen áru sí ta ni?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik a hi te le sí tés re szol gá ló
szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás, amely
sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá -
írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá nem a Ren de let ben meg ha tá -
ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce sem. A
fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
180/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a D. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 11-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy az ön kor mány za tok po li ti kai
naggyû lé se ket csak a la kott te rü le tek tõl leg alább 500 mé -
te res tá vol ság ban ki je lölt zó nák ba en ge dé lyez hes se nek?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
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min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik a hi te le sí tés re szol gá ló
szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás, amely
sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá -
írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá nem a Ren de let ben meg ha tá -
ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce sem. A
fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
181/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a D. L. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 11-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos

Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy 2008 júl. 1.-tõl az al kot -
mány bí rák fi ze té sét fe lé re szál lít sák le, és az ez ál tal meg -
ma radt pénz t az egész ség ügy fej lesz té sé re for dít sák?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik a hi te le sí tés re szol gá ló
szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás, amely
sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá -
írás sal tá mo gat hat ja, to váb bá nem a Ren de let ben meg ha tá -
ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce sem. A
fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
182/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt hatás -
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körében el jár va az N. T. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 11-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a föld te rü let meg mû ve lõ jét
il les se meg elõ vá sár lá si jog ter mõ föld vagy ta nya vá sár lá -
sa ese tén ?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 2007. jú li us 18-ai
ülé sén a 173/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val azo nos
tárgy kör ben hi te le sí tet te a K. L. ma gán sze mély ál tal be -
nyúj tott, az aláb bi kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ívet:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a föld te rü let meg mû ve lõ jét
il les se meg elsõ he lyen elõ vá sár lá si jog ter mõ föld vá sár lá -
sa ese tén?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 12.  §-ának
ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyuló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a két kér dés nem tel je sen azo nos tar tal mú. Az utóbb be -
nyúj tott kér dés az elõ vá sár lás sal érin tett in gat la nok kö rét
ki ter jesz ti a ta nyák ra is, to váb bá nem kö ve tel ne meg sor -
ren di sé get az elõ vá sár lás ra fel jo go sít ha tó kü lön bö zõ jog -
ala nyok kö zött.

Az Nsztv. 12.  §-ának al kal maz ha tó sá gá val kap cso lat -
ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság fi gye lem mel volt az
Al kot mány bí ró ság nak az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za -
tá ra is, mely – töb bek kö zött – tár gyal ta az azo nos tar tal mú
kér dé sek hi te le sít he tõ sé gé nek kér dé sét is. Az Alkot mány -

bíró ság rá mu ta tott – az Nsztv. 12.  §-a „egy ér tel mû en a hi -
te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re vo nat -
ko zik.” Az Alkot mány bíró ság e dön té sé ben azt is meg ha -
tá roz ta, mi kor te kint he tõ hi te le sí tett nek egy alá írás gyûj tõ
ív: „Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he tõ be fe -
je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve.
118.  § (1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja
el, ugyan is csak ez után ke rül het sor az alá írás gyûj tés meg -
kez dé sé re.” [57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko lás
IV. 3. pont.] Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint a
Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ
ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az 
Alkot mány bíró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó
dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján
ke rül het sor.

A fen ti ek alap ján te hát még azo nos tar tal mú kér dé sek
ese tén sem ha tal maz za fel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got sem az Alkot mány, sem más tör vény arra, hogy az
egyik kér dés – fen ti ek sze rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le
idõ ren di ség re hi vat koz va meg ta gad ja a má sik kér dés hi te -
le sí té sét.

En nek meg fele lõen az új, a hi vat ko zott OVB ha tá ro zat -
tal el bí rált kér dés sel azo nos tár gyú, de rész ben el té rõ tar -
tal mú kér dést az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak ér dem -
ben meg kel lett vizs gál nia, hogy meg fe lel-e az Al kot -
mány ban és a Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nyek nek, il le tõ leg nem üt kö zik-e az Alkot mány
28.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt ál -
la pí tot ta meg, hogy a be ad vá nyo zó ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott
for mai, valamint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért
hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
183/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt hatás -
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körében el jár va az Sz. P. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó ma gán sze mély 2007. jú li us 11-én az
aláb bi kér dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nye ik, kór há za ik mû köd te té sé nek mód já ról a
he lyi ön kor mány za tok dönt hes se nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 2007. jú li us 18-ai
ülé sén a 168/2007. (VII. 18.) ha tá ro za tá val azo nos tárgy -
kör ben hi te le sí tet te a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség
kép vi se le té ben dr. Or bán Vik tor és a Kereszténydemok -
rata Nép párt kép vi se le té ben dr. Sem jén Zsolt ál tal be nyúj -
tott, az aláb bi kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ívet:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ma rad ja nak ál lam i, ön kor -
mány za ti tu laj don ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak elõ ször ar ról kel -
lett dön te nie, hogy a két kér dés re al kal maz ni kell-e az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 12.  §-ának
ren del ke zé se it.

Az Nsztv. 12.  §-a sze rint:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyuló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a két kér dés nem tel je sen azo nos tar tal mú. Az utóbb be -
nyúj tott kér dés nem vo nat ko zik az ál lam i tu laj don ban álló
egész ség ügyi in téz mé nyek re, kór há zak ra, csak a he lyi ön -
kor mány za tok in téz mé nye it érin ti.

Az Nsztv. 12.  §-ának al kal maz ha tó sá gá val kap cso lat -
ban az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel volt
az Al kot mány bí ró ság nak az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá -
ro za tá ra is, mely – töb bek kö zött – tár gyal ta az azo nos tar -

tal mú kér dé sek hi te le sít he tõ sé gé nek kér dé sét is. Az Alkot -
mány bíró ság rá mu ta tott – az Nsztv. 12.  §-a „egy ér tel mû en
a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il le tõ leg kér dé sek re vo -
nat ko zik.” Az Alkot mány bíró ság e dön té sé ben azt is meg -
ha tá roz ta, mi kor te kint he tõ hi te le sí tett nek egy alá írás gyûj -
tõ ív: „Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se ak kor te kint he tõ be -
fe je zett nek, ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 
118.  § (1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja
el, ugyan is csak ez után ke rül het sor az alá írás gyûj tés meg -
kez dé sé re.” [57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat in do ko lás
IV. 3. pont] Erre pe dig a Ve. 118.  § (1) be kez dés sze rint a
Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti ha tár idõ
ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén az 
Alkot mány bíró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely ben ha gyó
dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap ján
ke rül het sor.

A fen ti ek alap ján te hát még azo nos tar tal mú kér dé sek
ese tén sem ha tal maz za fel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got sem az Alkot mány, sem más tör vény arra, hogy az
egyik kér dés – fen ti ek sze rin ti – hi te le sí té sé ig bár mi fé le
idõ ren di ség re hi vat koz va meg ta gad ja a má sik kér dés hi te -
le sí té sét.

En nek meg fele lõen az új, a hi vat ko zott OVB ha tá ro zat -
tal el bí rált kér dés sel azo nos tár gyú, de rész ben el té rõ tar -
tal mú kér dést az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak ér dem -
ben meg kel lett vizs gál nia, hogy meg fe lel-e az Al kot -
mány ban és a Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nyek nek, il le tõ leg nem üt köz nek-e az Alkot -
mány 28.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt ti lal mak ba.

E vizs gá lat után az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azt ál -
la pí tot ta meg, hogy a ma gán sze mély be ad vá nyo zó ál tal
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott
for mai, valamint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért
hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, to váb bá 12.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
184/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt hatás -
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körében el jár va az F. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 13-án nyúj tot ta be az or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a költ ség ve tés be vé te le i rõl
se le hes sen nép sza va zást tar ta ni?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A be ad vá nyo zó to váb bá
nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy
or szá gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye -
zést kí ván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le -
sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá -

mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
185/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az F. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 13-án nyúj tot ta be az or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy költ ség ve tés és a kor mány -
prog ram té te le i rõl kü lön-kü lön se le hes sen nép sza va zást
tar ta ni?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
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meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A be ad vá nyo zó to váb bá
nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy
or szá gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye -
zést kí ván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le -
sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá -
mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
186/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. B. P. és T. B. ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le -
sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. jú li us 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be hi te le sí tés cél já ból az Or szá -

gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért az zal, hogy egy egész ség biz to sí tó mû köd -
jön?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik to váb bá a hi te le sí tés re
szol gá ló szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás,
amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak
egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Vé gül nem a Ren de let ben
meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé -
ce és az ív nem tar tal maz cel la rá cso kat sem.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megta -
gadta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
187/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. B. P. és T. B. ál tal be nyúj tott or szá gos
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nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le -
sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al -
kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. jú li us 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be hi te le sí tés cél já ból az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért az zal, hogy az egész ség biz to sí tás a szak mai-
és be teg ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek, valamint a já ru lék fi -
ze tõk szer ve ze te i nek tár sa dal mi el len õr zé se alá ke rül -
jön?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos, il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta. Nem sze re pel raj ta az
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük:”, il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez de -
mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja. Hi ány zik to váb bá a hi te le sí tés re
szol gá ló szö veg rész, az „alá írás gyûj tõ ív” cím, „az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész, valamint az a fel hí vás,
amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak
egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Vé gül nem a Ren de let ben
meg ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé -
ce és az ív nem tar tal maz cel la rá cso kat sem. A fen ti ek
alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -

se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
188/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ér t- e Ön az zal, hogy az új al kot mányt köz vet le nül
a vá lasz tó pol gá rok nép sza va zás ke re té ben fo gad ják el?”

Az Alkot mány bíró ság 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tot ta: „al kot mány mó do sí tás csak az Al kot -
mány ban elõ írt el já rá si rend ben [Alkot mány 24.  § (3) be -
kez dés] tör tén het; az Alkot mány mó do sí tá sá ra irá nyuló
kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zás nak nincs he lye”. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ál la pí tot ta, hogy az or szá gos nép sza va zá son fel ten ni
kí vánt kér dés az Alkot mány mó do sí tá sá ra irá nyul.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za tá nak meg -
ho za ta la kor irány adó nak te kin tet te a ha son ló tár gyú or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban ho zott
57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tot. Az Alkot mány bíró ság
e ha tá ro za tá ban már fog lal ko zott az zal a prob lé má val,
hogy le het-e va la mely or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zõ je va la mely má sik, ko ráb bi nép sza va zás. Az Alkot -
mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy „Az Alkot mány
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé hez köti a kö te le -
zõ en el ren de len dõ nép sza va zást; e kez de mé nye zés meg -
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va ló sí tá sá nak mód ja azon ban az alá írás gyûj tõ ív alá írá sa,
és nem pe dig a nép sza va zá son ki fej tett vá lasz tó pol gá ri
aka rat. A konk rét (az OVB, illetve jog or vos la ti fó rum ként
az Alkot mány bíró ság ál tal meg vizs gált) kér dés tá mo ga tá -
sá ra össze gyûj tött 200 000 alá írás ön ma gá ban ki vált ja azt
a jog kö vet kez ményt, hogy az adott kér dés ben az Or szág -
gyû lés nek nép sza va zást kell el ren del nie, és az ér vé nyes és
ered mé nyes nép sza va zás so rán ho zott dön tést az Or szág -
gyû lés kö te les vég re haj ta ni. Az Alkot mány alap ján te hát
nem szük sé ges, de nem is le het sé ges, hogy a nép sza va zás
kez de mé nye zõ je egy má sik, ko ráb bi nép sza va zás le gyen.”

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 24.  § (3) be kez dé sén, az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án és a 10.  § b) pont ján, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
189/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ért- e Ön az zal, hogy a Ma gyar köz tár sa ság nak
új al kot má nya le gyen?”

Az Alkot mány bíró ság 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tot ta: „al kot mány mó do sí tás csak az Al kot -
mány ban elõ írt el já rá si rend ben [Alkot mány 24.  § (3) be -
kez dés] tör tén het; az Alkot mány mó do sí tá sá ra irá nyuló
kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zás nak nincs he lye”. A kér dés bõl nem de rül ki, mit ért a
kez de mé nye zõ az „új alkot mány” fo gal ma alatt. Új alkot -
mány for ma i lag úgy is elõ ál lít ha tó, hogy az Or szág gyû lés
a je len leg ha tá lyos Alkot mány szö ve gét is mé tel ten el fo -
gad ja, és új meg je lö lés sel el lát va ki hir de ti.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fen ti ek alap ján az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 24.  § (3) be kez dé sén, az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án és a 10.  § b) pont ján, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
190/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:
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„Akar ja-e Ön, hogy az Or szá gos par la men ti vá -
lasztásokon a párt lis ták ra le adott ér vé nyes sza va za tok
0,5%-% ával le hes sen par la men ti frak ci ót ala kí ta ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III.
tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben
elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés ben sze rep lõ „0,5%-%” meg je lö lés ugyan is
sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör vényhozó szá má ra nem
ér tel mez he tõ. Nem ál la pít ha tó meg az sem, hogy si ke res
nép sza va zás ese tén a par la men ti frak ció ala pí tás jo gát ki -
nek a ré szé re kell biz to sí ta ni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
191/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lé si vá lasz tá sok so rán 
a pár tok ne ala kít sa nak Or szá gos és Te rü le ti lis tá kat, csu -

pán egyé ni je löl te ket aki ket a vá lasz tó pol gá rok köz vet le -
nül, tit ko san vá lasz ta nak meg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek. A kér dés ben
sze rep lõ egyé ni je löl tek „ala kí tá sa” ugyan is ér tel mez he -
tet len fo ga lom. Az Alkot mány bíró ság a 26/2007. (IV. 25.)
AB ha tá ro za tá ban új fent rá mu ta tott arra, hogy az Alkot -
mány bíró ság „az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét a nép sza -
va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek al kot má nyos ga ran ci -
á ja ként ér tel me zi.” Ezért „a túl bo nyo lult, ért he tet len vagy
fél re ért he tõ kér dés sem te kint he tõ egy ér tel mû nek.”

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
192/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:
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„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz -
tá sok elõtt 60 nap pal min den az aján ló szel vé nyek és az
ille té kes vá lasz tá si bi zott sá gok ál tal is jó vá ha gyott kép vi -
se lõ je lölt egyen lõ köz lé si le he tõ sé get kap jon min den köz -
szol gá la ti mû sor szol gál ta tó nál?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag nem
ért he tõ. E mel lett a kér dés ben sze rep lõ, „az aján ló szel vé -
nyek ál tal jó vá ha gyott” kép vi se lõ je lölt ér tel mez he tet len
fo ga lom.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
193/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy az ál lam adó ság újabb ál lam i hi te -
lek kel ne nö ve ked hes sen 2009 01 01-tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem egy ér tel mû,
mert a kér dés bõl nem de rül ki, hogy az „ál lam i hi tel” az ál -
lam ál tal fel vett hi telt je len ti-e (bár ki is nyúj ta ná azt), vagy
a ki zá ró lag más ál lam tól szár ma zó hi telt kell alat ta ér te ni.
Az egy ér tel mû ség hi á nya kö vet kez té ben a vá lasz tó pol gá -
rok nem tud nak egy ér tel mû vá laszt adni a kér dés re, és
ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese tén az Or szág gyû -
lés sem tud ná el dön te ni, hogy mi lyen jog al ko tá si kö te le -
zett ség ter he li.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy az ál lam adós sá got nö ve lõ ál lam i hi te lek fel vé te le a
min den ko ri költ ség ve tést érin tõ kér dés, ami mind a költ -
ség ve tés be vé te li, mind a ki adá si ol da lát be fo lyá sol ja.
Ezért az Alkot mány 28/C.  § (5) bek. a) pont ja alap ján a
kér dés ben or szá gos nép sza va zás nem tart ha tó.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fen ti ek alap ján az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) bek. a) pont ján, az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  § c) pont ján és a 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
194/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].
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Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy az ál lam i köz szol gá la ti mû sor szol -
gál ta tó kat ki zá ró lag a vo nat ko zó tör vény ben(1996. évi
I. tör vény 56.  §) 1) meg ha tá ro zott ci vil ku ra tó ri u mok irá -
nyít sák eb ben a kér dés ben si ke res nép sza va zást kö ve tõ
60. nap tól még 6-évig?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag nem
ért he tõ.

Az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés fél re ve ze tõ a vá -
lasz tó pol gá rok szá má ra. A kér dés azt su gall ja – ép pen a
vo nat ko zó tör vény (1996. évi I. tör vény) meg ha tá ro zott
§-ára uta lás sal – mint ha a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó -
kat je len leg „ci vil ku ra tó ri u mok” irá nyí ta nák. Hol ott je -
len leg az or szá gos köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók rész -
vény tár sa sá gi for má ban mû köd nek, a rész vény tár sa sá gok -
ra elõ írt ve ze té si rend ben. E rész vény tár sa sá gok ban az ál -
lam i tu laj don ra vo nat ko zó tu laj do no si jo go kat gya ko rol -
ják az Or szág gyû lés ál tal lét re ho zott köz ala pít vá nyok, me -
lyek ke ze lõ szer ve rész ben az or szág gyû lés ben kép vi se lõ -
cso port tal ren del ke zõ pár tok de le gált ja i ból, rész ben sor so -
lás sal ki vá lasz tott ci vil szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl áll nak.

Mind ezek alap ján a kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem 
– ered mé nyes nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá -
má ra nem egy ér tel mû.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
195/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -

va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e, Ön, hogy min den le en dõ és meg lé võ ál lam -
tit kok tit kos sá gá ról a tag ja ik ál tal köz vet len vá lasz tott
Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á já ból/
egye te mis ták stb./ -4, a Ma gyar Or vo si Ka ma ra-3 a Vál -
lalkozók és Mun ka vál lalók Or szá gos Szö vet sé gé bõl-3
vissza hív ha tó sze mé lyek bõl álló tes tü let tit ko san dönt sön,
eb ben a kér dés ben si ke res nép sza va zás után a 60. nap tól
még 6é vig?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag nem
ért he tõ. A kér dés a vá lasz tó pol gá rok szem pont já ból fél re -
ve ze tõ, mert nem lé te zõ szer ve ze te ket tün tet fel lé te zõ ként
(pl. Vál lal ko zók és Mun ka vál lalók Or szá gos Szö vet sé ge).
A kér dés to váb bá olyan fo gal mi el lent mon dást is tar tal -
maz, mint pél dá ul az ál lam ti tok tit kos sá nyil vá ní tá sa.
Mind ezek alap ján a kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem
– ered mé nyes nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá -
má ra nem egy ér tel mû.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
196/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy az a mi nisz ter el nök je lölt, aki az
Or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás elõtt ha zu dik és meg té -
vesz ti a vá lasz tó kat, mi ni mum 5 év le töl ten dõ sza bad ság -
vesz tés sel le gyen bün tet ve ?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés bõl ugyan is nem de rül ki, hogy mely „mi nisz -
ter el nök-je lölt re” vo nat ko zik: va la mennyi olyan sze mély
el kö ve tõ je le het ne-e a ja va solt bûn cse lek mény nek, akit a
vá lasz tá son in du ló párt mi nisz ter el nök-je lölt ként ne ve sít,
vagy csak az a sze mély, akit a vá lasz tás ered mé nye alap ján 
a köz tár sa sá gi el nök mi nisz ter el nök nek je löl az Or szág -
gyû lés szá má ra. Az egy ér tel mû ség nek ez a hi á nya mind a
vá lasz tó pol gá ro kat, mind a tör vényalkotót il le tõ en aka dá -
lyát ké pe zi a hi te le sí tés nek.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
197/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés, a Mi nisz té riu -
mok, és az azo kat köz vet len se gí tõ ap pa rá tu sok nak pénz -
fel hasz ná lá sa a mos ta ni egy har ma da le gyen 2009 ja nu ár
1.tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés bõl sem a vá lasz tó pol gá rok, sem – ered mé nyes
nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá má ra nem ál la pít -
ha tó meg, mely szer ve ket je len ti „az azo kat köz vet len se -
gí tõ ap pa rá tu sok” szö veg rész. Szin tén nem egy ér tel mû,
hogy a pénz fel hasz ná lás alatt ki adást vagy be vé telt kell-e
ér te ni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
198/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy min den az adott he lyen stra té gi ai
fon tos sá gú pri va ti zá ci ó ról,/ pl. kór há zak, vas út, mi nisz té -
ri u mi épü le tek stb./ az dönt sön, hogy az eb ben dön tõ ülé -
sen je len lé võ kép vi se lõk két har ma da erre igen nel sza vaz -
zon?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés bõl sem a vá lasz tó pol gá rok, sem – ered mé nyes
nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá má ra nem ál la pít -
ha tó meg, mit je len t „az adott he lyen stra té gi ai fon tos sá gú
pri va ti zá ció” szö veg rész. Szin tén nem egy ér tel mû, hogy a
kép vi se lõk el ne ve zés alatt mely kép vi se lõ ket kell ér te ni. A 
kér dés to váb bá fél re ve ze tõ a vá lasz tó pol gá rok szem pont -
já ból, mert azt ál lít ja, mint ha min den pri va ti zá ci ós dön tést
va la mi lyen vá lasz tott ta gok ból álló tes tü let hoz na meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
199/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja e Ön hogy min den Or szág gyû lé si kép vi se lõ aki
a par la men ti vi ta na pok rol akár iga zol tan is hi ány zik az
ülé sek 30%-át meg ha la dó an, tisz te let dí ja és költ ség té rí té -
se 30%-kal csök ken jen eb ben a kér dés ben si ke res nép sza -
va zást kö ve tõ ja nu ár1. tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag nem
ért he tõ. A kér dés to váb bá fél re ve ze tõ is, mert elõ ször a
par la men ti „vi ta na pok ról” való hi ány zás ról szól, majd ezt
az „ülé sek” szá má hoz vi szo nyít ja. A par la men ti vi ta nap
nem azo nos az Or szág gyû lés ülés nap ja i val, így sem a vá -
lasz tó pol gá rok szá má ra nem egy ér tel mû, mi lyen kér dés -
ben ké rik az ál lás fog la lá sát, sem a tör vényalkotó szá má ra
nem egy ér tel mû, mi lyen tar tal mú tör vényt szük sé ges al -
kot ni ered mé nyes nép sza va zás ese tén.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
200/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy a szék he lyük höz ké pest csak kül föl -
dön te vé keny ked he tõ kül föl di tár sa sá gok Ma gyar or szág -
gal kap cso la tos pénz ügyi ada ta ik le gye nek köz ér de kû ek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag nem
ért he tõ. A kér dés bõl to váb bá sem a vá lasz tó pol gá rok, sem
– ered mé nyes nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá -
má ra nem ál la pít ha tó meg, mit je len t „a szék he lyük höz ké -
pest” ki té tel, a „kül föl dön te vé keny ked he tõ kül föl di tár sa -
ság” fo gal ma, to váb bá a „Ma gyar or szág gal kap cso la tos
pénz ügyi ada tok” fo ga lom sem.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy mi vel a kér dés nem tar tal maz za a ma gyar or szá gi
szék hely re uta lást, így az Or szág gyû lés jog ha tó sá ga nem
is ter jed ki a kér dés ben sze rep lõ jog ala nyok mind egyi ké re.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
201/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy a szék he lyük höz ké pest csak kül föl -
dön te vé keny ked he tõ kül föl di tár sa sá gok ame lyek nek tu -
laj do no sai nem meg is mer he tõ ek a ha tó sá gok ál tal,
 Magyarországon sem mi lyen te vé keny sé get ne foly tat has -
sa nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag nem
ért he tõ. A kér dés bõl sem a vá lasz tó pol gá rok, sem – ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá má ra
nem ál la pít ha tó meg, mit je len t „a szék he lyük höz ké pest”
ki té tel, a „kül föl dön te vé keny ked he tõ tár sa ság”, to váb bá a 
„nem meg is mer he tõ ség” és a „ha tó ság” fo gal ma sem.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy mi vel a kér dés nem tar tal maz za a ma gyar or szá gi
szék hely re uta lást, így az Or szág gyû lés jog ha tó sá ga nem
is ter jed ki a kér dés ben sze rep lõ jog ala nyok mind egyi ké re.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
202/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy min den in gat lan ki sa já tí tás ese tén
a kár ta la ní tá si összeg meg ál la pí tá sá nál ne le gyen plusz -
ban 30%-nál na gyobb ér ték el té rés az in gat lan ki sa já tí tá si
pro ce dú rát meg elõ zõ 3 év vel az elõt ti pi a ci ér té ké hez ké -
pest?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
rész ben azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek. A kér dés az
össze tett tag mon da tok és bir to kos szer ke ze tek bo nyo lult
rend szer e  miatt nyelv ta ni lag is ne he zen ért he tõ.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
dön tõ en azért uta sí tot ta el, mert ered mé nyes nép sza va zás
ese tén az Or szág gyû lés sza bá lyo zá si kö te le zett sé ge egy út -
tal az Alkot mány mó do sí tá sát is igé nyel né. Az Alkot mány
13.  § (2) be kez dé se ugyan is ki mond ja, hogy „tu laj dont ki -
sa já tí ta ni csak (...) tel jes, fel tét len és azon na li kár ta la ní tás
mel lett le het”. A kár ta la ní tá si összeg kér dés ben sze rep lõ
kor lá to zá sa ezzel az al kot má nyi ren del ke zés sel el len té tes.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 13.  § (2) be kez dé sén, az
Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  § (1) be kez dé sén, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
203/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy min den meg bí zás nál, amely 20%-ot 
meg ha la dó köz pénz tar ta lom mal (akár több szö rös köz ve tí -
tés sel az ál lam ház tar tás va la mely al rend sze ré bõl) van fi -
nan szí roz va, még a több szö rö sen köz ve tet ten részt ve võ
vál lal ko zók dí ja zá sa is köz ér de kû adat le gyen 1 mil lió fo -
rint fe let t?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör vényhozó
szá má ra – nem egy ér tel mû, mert nem tud ni, mire vo nat ko -
zik az egy mil lió fo rin tos ér ték ha tár: a meg bí zás ra vagy
csak a vál lal ko zó dí ja zá sá ra, több fé le kép pen ér tel mez he tõ
a „a több szö rö sen köz ve tet ten részt ve võ vál lal ko zó” szó -
össze té tel is.

Az alá írás gyûj tõ íven fel tün te tett kér dés azért sem fe le l
meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert el té rõ és
össze nem egyez tet he tõ jogi fo gal ma kat hasz nál (meg bí -
zás és vál lal ko zó). Két ség te len – és ezt az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –,
hogy az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö -
ve tel ményt a kér dés sel szem ben, hogy annak va la mely
jog ág, il le tõ leg jog sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de 
a kér dés nek két sé get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell
len ni. E kö ve tel mény nek a kér dés nem fe le l meg.
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II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
204/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja-e Ön, hogy min den még ha rész ben is köz pénz -
bõl(akár több szö rös köz ve tí tés sel az ál lam ház tar tás va la -
mely al rend sze ré bõl is) fi nan szí ro zott meg bí zás nyer te se
ha más vál lal ko zó kat is be von a tel je sí tés be, a mun kát
tény le ge sen el vég zõ vál lal ko zók dí ja zá sa ne le hes sen
90%-tól ke ve sebb a nyer tes összeg ben az ál ta la el vég zett
mun ká ra vo nat ko zó összeg ré szé nél?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör vényhozó
szá má ra nem egy ér tel mû, mert – a mon dat szer ke ze te és az 
egyes mon dat ré szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt –
nyelv ta ni lag nem ért he tõ.

Az alá írás gyûj tõ íven fel tün te tett kér dés azért sem fe le l
meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert el té rõ és
össze nem egyez tet he tõ jogi fo gal ma kat hasz nál (meg bí -
zás és vál lal ko zó). Két ség te len – és ezt az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –,
hogy az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö -
ve tel ményt a kér dés sel szem ben, hogy annak va la mely
jog ág, il le tõ leg jog sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de 
a kér dés nek két sé get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell
len ni. E kö ve tel mény nek a kér dés nem fe le l meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
205/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja e Ön, hogy az Al kot mány ban le írt rend kí vü li ál -
la pot ki vé te lé vel min den 5 mil lió Ft. fö löt ti adás vé tel nél,
vagy meg bí zás nál amely 20%-ot meg ha la dó mér ték ben,
köz pén ze ket akár több szö rös át té tel lel is tar tal maz, csak
olyan el já rást le hes sen al kal maz ni amely ben min den ér de -
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kelt aján la tot te het ezen kér dés si ke res nép sza va zá sát
köve tõen a 30. nap tól 6 évig?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör vényhozó
szá má ra nem egy ér tel mû, mert – a mon dat szer ke ze te és az 
egyes mon dat ré szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt –
nyelv ta ni lag nem ért he tõ.

A kér dés bõl nem ál la pít ha tó meg, hogy mit je len te nek a
„több szö rös át té tel” és a „min den ér de kelt” fo gal mak, to -
váb bá az sem, hogy a kér dés ben sze rep lõ ha tár idõ az aján -
lat té tel re nyit va álló ha tár idõt je len ti-e vagy más ra vo nat -
ko zik.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
206/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja e Ön, hogy min den már pri va ti zált in gat la nok
adás vé tel ada tai nyil vá no san kö vet he tõ ek le gye nek
20 évig ezen kér dés si ke res nép sza va zá sát köve tõen a
30. nap tól?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör vényhozó
szá má ra nem egy ér tel mû, mert – a mon dat szer ke ze te és az 
egyes mon dat ré szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt –
nyelv ta ni lag nem ért he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
207/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja e Ön, hogy az összes Mi nisz té riu mok az Or -
szág gyû lés sel együtt a par la ment épü le té ben le gye nek el -
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he lyez ve ezen kér dés si ke res nép sza va zá sát kö ve tõ ja nu ár
1.tõl?”

Az Alkot mány 28/B.  § (1) be kez dé se sze rint or szá gos
nép sza va zást az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés -
ben le het tar ta ni. A mi nisz té riu mok el he lye zé se nem az
Or szág gyû lés dön té si ha tás kö ré be tar to zó kér dés, ezért az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
208/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. jú li us 16-án az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Akar ja e Ön, hogy min den ma gyar ál lam pol gárt aki
ér vé nyes egész ség biz to sí tás sal ren del ke zik ab ban az
egész ség ügyi in té zet ben gyó gyít sák Ma gyar or szá gon a
biz to sí tá sa alap ján, amely ben meg bí zik?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi

III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör vényhozó
szá má ra nem egy ér tel mû, mert – a mon dat szer ke ze te és az 
egyes mon dat ré szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt –
nyelv ta ni lag nem ért he tõ. A kér dés bõl nem ál la pít ha tó
meg az sem, hogy mit je len t az egész ség biz to sí tás „ér vé -
nyes sé ge” fo ga lom.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és a 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
209/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a G. P. Gy. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 16-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Or -
szág gyû lé se tör vényt al kos son a szi esz ta be ve ze té sé rõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat -
ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí -
té sé nek aka dá lya nincs.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
210/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a P. T. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 16-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt
al kos son ar ról, hogy a la kás célú in gat la nok utá ni ér ték
ala pú: adót; hoz zá já ru lást; dí jat ki zá ró lag a 25 (azaz hu -
szon öt) mil lió fo rin tot meg ha la dó for gal mi ér té kû in gat la -
nok ese té ben vet hes sék ki a köz igaz ga tás ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) és az Alkot mány együt tes kö ve -
tel mé nye i nek, mert az adók ra vo nat ko zó té te le te kin te té -
ben a köz pon ti költ ség ve tést érin ti, amely az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ba üt kö zõ til tott népszava -
zási tárgy.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) bek. a) pont ján, az 
Nsztv 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ja in, valamint
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
211/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. K. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az igaz sá go sabb köz te her vi se -
lés ér de ké ben a ko moly meg él he té si elõ nyök kel járó kép -
zést biz to sí tó, azaz fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu lók
va la mi lyen mó don, anya gi lag leg alább kis mér ték ben hoz -
zá já rul ja nak sa ját kép zé sük höz, annak költ sé ge it ne tel jes
mér ték ben a tár sa da lom egé szé re ter hel jék.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
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írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ja in, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
212/2007. (VII. 23.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. K. J. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az igaz sá go sabb el osz tás ér de -
ké ben az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok köl tés égé hez
mi ni má lis mér ték ben, de az igény be vé tel mér té ke sze rint is 
hoz zá já rul ja nak, ne csak a jö ve de lem ará nyá ban be fi ze tett 
egész ség ügyi já ru lék for má já ban.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -

de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ja in, a
Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és a Ren de let 5. szá mú
mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló
tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

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 – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

317442D
885126C
860051E
973527E
802463D
304446F
563126B
529282G
306513C
363669G
502203B
659366D
593497E
243465C
793199E
283623F
169413A
292601D
017774E
943184E
164431F
272553A
064119H
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748802G
470866A
825674C
154694B
446987E
079813F
222507G
592108B
338021E
219738E
982750C
744585F
699333B
595715E
774437G
663765E
458239B
692852B
886582B
170675E
377660B
952213F
594126C
056883A
533095F
599737B
929221B
477746C
639588C
260884D
364064F
719694G
963925B
006477D
126545D
541104E
593380C
130039B
266395D
217464C
757139F
502834A
889115E
476670D
816025C
730054A
415550A
742094E
859301F
748026F
265193D
774878G

551548F
078554C
681280D
651734A
249582G
938076D
057844E
137160F
926652C
504204D
666031A
127991F
473996A
261145G
712445E
430218C
861272F
595550F
742979E
658420F
061316E
163963G
455626G
011012E
266823G
719608G
037897A
092710C
282598D
001319E
591168B
837968F
849973G
442839F
451606E
551247B
234611E
165004C
077344D
856045D
593432D
198292D
606317C
078217A
895592A
644814C
838699C
151805H
510672G
924746B
547663F
500588C

905310C
731077B
822090E
392419A
231683E
404859D
230713C
067565B
104623B
198902D
931831D
395702F
163529F
157913H
466207C
837233F
912556C
719138F
376669C
403949D
763675E
538727C
990247G
065318F
899697A
567615C
112039H
800711A
151326E
379467F
735998C
489777F
206098B
201894F
364638D
526283A
594439B
013347E
144546B
535652D
554962G
701313E
604648D
639248B
017518D
914828A
556323B
723316C
691399G
367797D
208857A
574910A

882349D
549204A
367683C
885643C
342550D
017011G
339627G
228515E
703970A
617812G
891394D
950036A
073324D
580015D
474666A
373553A
415371B
705049E
521633C
621931G
589897A
025269B
066210E
660814C
948358C
882976C
141314G
646456G
442069D
189542G
124572H
087417B
949264F
666095B
057500G
546923G
314867A
776065B
853738B
032545G
359257D
048295A
244222E
407540A
564959B
749967A
030550C
789390D
518190F
335621C
195511E
700651G

622704B
658544B
639245F
344638D
584736A
028100F
407027C
143196A
543168D
101458F
868685F
315732D
139259A
895229A
114066F
218597F
716281C
839856G
089879B
593334F
563273F
848995G
759821D
088155C
426694F
550399G
703505F
332300C
422969C
352638E
270806H
062375E
972597B
594839E
261483A
374216B
128639E
706208D
550645F
676106D
663024E
312400D
179699E
670849B
071550E
527158B
984201F
259136H

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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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 82. szá má ban ki hir de tett, az egyes kor mány ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság gal össze füg gõ mó -
do sí tá sá ról  szóló 168/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let 27.  §-ának a) pont ja he lye sen:

„a) 1. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 1. és 2. 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 Közép-
 magyarországi 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,”

(Kéz irat hi ba)
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