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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
44/2007. (IX. 29.) EüM

rendelete

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

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek l) és
m) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont ja sze rin ti fel adat kö -
röm ben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (8) be kez dé sé nek
be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a következõ rendelkezés
lép:

„(8) A 99M 959A–L, il let ve a 9511–9514 HBCs-k el -
szá mo lá sa ese tén – ide ért ve a ne ve zett HBCs-k kú ra sze rû
el lá tá si for má it is – a „Nyil ván tar tott – és az E. Alap ból a
959A–L, il let ve a 9511–9514 HBCs-k sze rint fi nan szí ro -
zott – da ga nat el le nes te rá pi ák” Ké zi köny vé ben (a továb -
biak ban: Ké zi könyv) meg ha tá ro zott pro to kol lok pa ra mé -
te rei mellett az alábbiakat kell figye lembe venni:”

(2) Az R. 1.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(14) A ha tár na pon be lü li is mé telt fel vé tel (a 14. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel) az elõ zõ

el lá tás sal össze von va egy el lá tá si eset nek szá mít. Az azo -
nos HBCs-be tar to zó kú ra sze rû el lá tás – ki vé ve a 99M
959A–L, il let ve a 9511–9514 HBCs-k – egyes ke ze lé sei
(fá zi sok) egy el lá tá si eset nek szá mí ta nak, füg get le nül
 attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvõbetegként
történt a kezelés.”

2.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Amennyi ben a já ró be teg-szak el lá tó in téz mé nyek

az R. 10. szá mú mel lék let 3. pont ja sze rint el lá tá so kat nap -
pa li kór há zi el lá tás ként je len tik, a vo nat ko zó HBCs ér ték
70%-át kapják finanszírozásként.”

3.  §

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

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint módosul.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint módosul.

(4) Az R. 9. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint módosul.

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak kivételé -
vel – 2007. ok tó ber 1-jén lép hatályba.

(2) E ren de let 2.  §-a 2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let a (2) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„25053 12 My co bak te ri um vizs gá la ta, mo le ku lá ris bi o ló gi ai módszerrel 5888”

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

„2505A 11 My co bac te ri um re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, el sõ ren dû sze rek re,
szerenként 1516

2505B 11 My co bac te ri um re zisz ten cia vizs gá la ta szi lárd táp ta la jon, má sod ren dû sze rek re,
szerenként 1537

2505C Min ta elõ ke ze lé se My co bac te ri um te nyész tés hez 235
2505D My co bac te ri um te nyész té se ma nu á lis, fo lyé kony táp ta la jos módszerrel 2087
2505E My co bac te ri um tu ber cu lo sis komp lex iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai módszerrel 460
2505F A nem tbc-t oko zó my co bac te ri u mok (NTM) iden ti fi ká lá sa bio ké mi ai

módszerekkel 2469
2505G 11 My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta el sõ ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé kony

táp ta la jos módszerrel, szerenként 2299
2505H 11 My co bac te ri u mok re zisz ten cia vizs gá la ta má sod ren dû sze rek re, au to ma ta fo lyé -

kony táp ta la jos módszerrel, szerenként 2701”

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

„25050 My co bac te ri um te nyész té se 429”

szö veg rész he lyé be az

„25050 My co bac te ri um te nyész té se szi lárd táp ta la jon 429”

szö veg rész lép.

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

„25051 My co bac te ri um sub cul tu ra 537
25052 11 My co bak te ri um vizs gá la ta, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos módszerrel 4206”

szö veg rész he lyé be az

„25051 My co bac te ri um sub cul tu ra 945
25052 11 My co bak te ri um te nyész té se, au to ma ti zált, fo lyé kony táp ta la jos módszerrel 3041”

szö veg rész lép.

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

„25053 12 My co bak te ri um vizs gá la ta, mo le ku lá ris bi o ló gi ai módszerrel 5888”

szö veg részt köve tõen az

„25054 11 Tbc re zisz ten cia vizs gá lat, sze ren ként 1000”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

5. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„21090 A kol la gén ke reszt kö tés kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa a vi ze let bõl és
szérumból 2403”

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

„21091 36 1-es tí pu sú pro kol la gén pro pep tid (P1NP) meg ha tá ro zá sa 996”

6. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„26703 Kap pa lánc mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa 734”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
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„26704 37 Kvan ti ta tív FLC kap pa mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl 2753
26705 37 Kvan ti ta tív FLC lamb da mé rés szé rum ból vagy vi ze let bõl 2753”

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

„42120 29/a Phenyl ke to nu ria szû rés 57”

szö veg rész he lyé be az

„42120 29/c Phenyl ke to nu ria szû rés 57”

szö veg rész lép.

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

„42140 29/a Ga lac to sa e mia szû rés 98”

szö veg rész he lyé be az

„42140 29/c Ga lac to sa e mia szû rés 98”

szö veg rész lép.

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

„42141 29/a Ga lac to sa e mia szû rés ELISA vizs gá lat tal 300”

szö veg rész he lyé be az

„42141 29/c Ga lac to sa e mia szû rés ELISA vizs gá lat tal 300”

szö veg rész lép.

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

„42142 29/a Gal-1-PUT ki mu ta tá sa 36”

szö veg rész he lyé be az

„42142 29/c Gal-1-PUT ki mu ta tá sa 36”

szö veg rész lép.

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

42143 29/c Anyag cse re-be teg sé gek szû ré se tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal 1129”

szö veg rész he lyé be az

„42143 29/c Anyag cse re-be teg sé gek szû ré se tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal 1967”

szö veg rész lép.

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

„42160 29/a Bi o ti ni da se hi ány szû ré se 101”

szö veg rész he lyé be az

„42160 29/c Bi o ti ni da se hi ány szû ré se 101”

szö veg rész lép.
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13. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az

„42161 29/a Bi o ti ni da se hi ány szû ré se ELISA mód szer rel 300”

szö veg rész he lyé be az

„42161 29/c Bi o ti ni da se hi ány szû ré se ELISA mód szer rel 300”

szö veg rész lép.

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

„42170 29/a Hy pot hy re o sis szû rés 938”

szö veg rész he lyé be az

„42170 29/c Hy pot hy re o sis szû rés 938”

szö veg rész lép.

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

,,29 A szû ré si be avat ko zást a nép egész ség ügyi prog ram ke re té ben ki írt pá lyá za tot el -
nyert szol gál ta tó a jog sza bály ban elõ írt gya ko ri ság gal jelentheti.”

szö veg részt köve tõen az

„29/a            Az élet kor hoz kö tött kö te le zõ szû rõ vizs gá la tot je lent he ti
0643            Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
1089            Fõv. Önk. Bu dai Gyer mek kór ház-RI KHT., Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

,,29/c           
0140            Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (I. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka)
0643            Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum”

szö veg rész he lyé be az

,,29/c            Az élet kor hoz kö tött kö te le zõ szû rõ vizs gá la tot je lent he ti
0140             Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (I. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka)
0643             Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum”

szö veg rész lép.

17. Az R. 2. szá mú mel lék le te az

„35 Csak Tü dõ szû rõ Ál lo má sok je lent he tik”
szö veg részt köve tõen az

„36    
0140           Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242           Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0643           Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
0940           Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
37
0109                Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140            Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0195           Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242           Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301           Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0501           Sem mel we is Kór ház, Mis kolc
0502           Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643          Sze ge di Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Gyógy sze rész tu do má nyi Cent rum
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0701          Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár

0801          Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr

0940          Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

1501          Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

1801          Vas Me gyei Mar ku sovsz ky Kór ház, Szom bat hely”

szö veg résszel egé szül ki.

2. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le te az

„06P 280D Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té se nélkül 1 25 4 0,93043”

szö veg részt köve tõen az

„06P 280E La pa ros co pos has fa li sérv mû té tek imp lan tá tum be ül te té sé vel 2 25 3 2,08809”

szö veg résszel egé szül ki.

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

„10P 535B En dok rin, táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek egyéb 
            mû té tei tár sult be teg ség nélkül 2 25 7 1,05205”

szö veg részt köve tõen az

„10P 5360 El hí zás  miatt vég zett mû té tek 1 27 4 0,98037”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

„13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos, la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek 2 25 5 1,10194”

szö veg rész he lyé be az

„13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos, la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek 1 25 5 1,10194”

szö veg rész lép.

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

„14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei la pa rosz kóp pal 2 25 5 0,99732”

szö veg rész he lyé be az

„14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei la pa rosz kóp pal 1 25 5 0,99732”

szö veg rész lép.
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3. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 1., 2., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 17., 18., 19., 20.,  22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
29., 30., 31., 31/a., 31/b., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 47/a., 47/b., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 
56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 66/a., 66/b., 66/m., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b.,
88., 89., 93/a., 93/c., 94., 94/a., 94/b., 95., 96., 97., 99., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b.,
110/c., 110/d., 110/e., 110/j., 111., 112., 114., 117/e., 117/f., 118/b., 119., 120., 120/a., 124., 125/a., 125/b., 125/c.,
125/d., 125/e., 125/f., 125/g. és 125/h. pont ja i ban az

„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”
szö veg rész he lyé be az

„0195 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”
szö veg rész lép.

2. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. pont ja i ban a
„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be a
„-H915 Bu dai Egész ség köz pont Kft.”

szö veg rész lép.

3. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban az
„0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

4. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 Shunt mû tét új szü lött kor ban.”

5. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 3/c. pont já ban az
„0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

6. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja az
„0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest”

szö veg részt köve tõen az
„0116          Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

7. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 12. pont ja az
„* 01P 029B Nya ki és int rac ra ni á lis PTA”

szö veg részt köve tõen az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg résszel egé szül ki.

8. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban az
„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

9. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban az
„1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

10. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 16. pont já ban az
„0195 MH Dr. Radó György Hon véd Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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11. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 16. pont já ban az
„1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

12. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 17. pont já ban az
„1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

13. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 22. pont já ban
„* 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek”

szö veg ré sze he lyé be a
„* 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek1”

szö veg rész lép.

14. Az R. 4. szá mú mel lék le te 22. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 A fel so rol ta kon kí vü li in té ze tek ben tra u ma to ló gi ai kór ké pek ese tén végezhetõ.”

15. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 23. pont já ban az
„* 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel”

szö veg ré sze he lyé be az
„* 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel1”

szö veg rész lép.

16. Az R. 4. szá mú mel lék le te 23. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 A fel so rol ta kon kí vü li in té ze tek ben tra u ma to ló gi ai kór ké pek ese tén végezhetõ.”

17. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 63. pont já ban
„* 05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek”

szö veg ré sze he lyé be az
„* 05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek1”

szö veg rész lép.

18. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 63. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 Csak a vég le ges pa ce ma ker be ül te tés re vagy cse ré re vo nat ko zó an.”

19. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 68. pont já ban a
„1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

20. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 70. pont já ban a
„1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

21. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 67. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

22. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 68. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

23. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 69. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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24. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 70. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

25. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 71. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

26. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 72. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

27. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 73. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

28. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 74. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

29. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 75. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

30. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 75. pont já ban a
,,0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest”

szö veg részt köve tõen a
„-H915 Bu dai Egész ség köz pont Kft.”

szö veg rész lép.

31. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 78. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

32. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 79. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

33. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 80. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

34. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 81. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

35. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 82. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

36. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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37. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

38. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

39. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/a. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

40. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/b. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

41. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 89. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

42. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont já ban a
„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

43. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 67. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

44. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 68. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

45. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 69. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

46. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 70. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

47. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 71. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

48. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 72. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

49. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 73. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

50. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 74. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

51. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 75. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

52. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 78. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

53. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 79. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”
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54. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 80. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

55. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 81. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

56. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 82. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

57. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

58. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

59. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

60. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/a. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

61. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 87/b. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

62. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 89. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

63. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

64. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 79. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

65. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 80. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

66. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 82. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

67. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

68. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont já ban a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

69. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 78. pont já ban a
„0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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70. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 83. pont já ban a
„0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

71. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 84. pont já ban a
„0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

72. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/a. pont já ban a
„0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

73. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont ja a
„0503 Di ós gyõ ri Kór ház, Mis kolc”

szö veg részt köve tõen a
„0506 Vá ro si Ön kor mány zat Al má si Ba logh Pál Kór ház, Ózd”

szö veg résszel egé szül ki.

74. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/c. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

75. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/d. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

76. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/e. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

77. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 94/f. pont já ban a
„0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

78. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont já ban az
„0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár”

szö veg ré sze he lyé be az
„0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár1”

szö veg rész lép.

79. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont já ban az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za”

szö veg ré sze he lyé be az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za1”

szö veg rész lép.

80. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont já ban az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg”

szö veg ré sze he lyé be az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg1”

szö veg rész lép.

81. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 98. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 Szál lí tá si prob lé mák  miatt egye di ese tek ben vé gez he tõ.”
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82. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 100. pont já ban az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za”

szö veg ré sze he lyé be az
„1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za1”

szö veg rész lép.

83. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 100. pont já ban az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg”

szö veg ré sze he lyé be az
„2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg1”

szö veg rész lép.

84. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 100. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 Szál lí tá si prob lé mák  miatt egye di ese tek ben vé gez he tõ.”

85. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont já ban az
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

86. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont já ban az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest1”

szö veg rész lép.

87. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont já ban az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg ré sze he lyé be az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc1”

szö veg rész lép.

88. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 102. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 Csak a 18 év alat ti be te gek el lá tá sá ra ki je lölt cent rum. Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés fo lya ma tos sá gá nak 

biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább ra is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, akkor a kezelés ott
folytatható.”

89. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont já ban az
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest”

szö veg ré sze he lyé be a
„0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest1”

szö veg rész lép.

90. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont já ban az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest”

szö veg ré sze he lyé be az
„0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest1”

szö veg rész lép.

91. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont já ban az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg ré sze he lyé be az
„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc1”

szö veg rész lép.
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92. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 103. pont ja az in té ze tek fel so ro lá sát köve tõen az aláb bi szö veg résszel egészül ki:
„1 Csak a 18 év alat ti be te gek el lá tá sá ra ki je lölt cent rum. Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés fo lya ma tos sá gá nak 

biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább ra is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, akkor a kezelés ott
folytatható.”

93. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 110/k. pont ja az
„* 19M 8271 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek spe ci á lis kezeléssel”

szö veg részt köve tõen az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg résszel egé szül ki.

94. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 17. fõ cso port já ban a fõ cso port ne vé ben az
„My e lop ro li fe ra tív be teg sé gek”

szö veg rész he lyé be az
„My e lop ro li fe ra tív be teg sé gek1”

szö veg rész lép.

95. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 17. fõ cso port já ban a fõ cso port ne vét kö ve tõ szö veg rész az aláb bi szö veg résszel
egészül ki:

„1 Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább -
ra is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, ak kor a kezelés ott folytatható.”

96. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 114. pont já ban az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

97. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 99. fõ cso port já ban a fõ cso port nevében a
„Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok”

szö veg rész he lyé be a
„Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok1”

szö veg rész lép.

98. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 99. fõ cso port já ban a fõ cso port ne vét kö ve tõ szö veg rész az aláb bi szö veg résszel
egészül ki:

„1 Ha a be teg vagy hoz zá tar to zó ja a ke ze lés fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa cél já ból a 18. élet év be töl té se után to vább -
ra is a gyer mek in téz ményt vá laszt ja, ak kor a kezelés ott folytatható.”

99. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 117/a. pont ja az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„18 év alatt”

100. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 123. pont ja i ban az
„0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest”

szö veg részt köve tõen az
„0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

101. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 124. pont já ban az
„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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102. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/a. pont ja az

„0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la”
szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc”

103. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/e. pont ja az

„0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la”
szö veg részt köve tõen az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:

„0501 Sem mel we is Kór ház, Mis kolc”

4. számú melléklet a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 9. szá mú mel lék le té ben az „I. Az egy na pos se bé sze ti el lá tás ke re té ben vé gez he tõ elek tív be avat ko zá sok” al -
cím a kö vet ke zõ szövegrésszel egészül ki:

„***16611 Fal lo pos co pia la pa ros co pi ca
***55433 Ex ci sio en do met ri o sis pe ri to nei la pa ros co pi ca
***55435 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca unilat.
***55436 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca bilat.
***55437 Ex ci sio en do met ri o sis in filt rans Do ug la si laparosc.
***56515 Cys tec to mia ova rii / pa r o va ri a lis la pa ros co pi ca unilat.
***56516 Cys tec to mia ova rii / pa ro va ri a lis la pa ros co pi ca bilat.
***56517 Ca u te ri sa tio ova rii la pa ros co pi ca (dril ling)
***56518 Re sec tio ova rii la pa ros co pi ca uni la te ra lis
***56519 Re sec tio ova ri o rum la pa ros co pi ca bi la te ra lis
***56521 Oop ho rec to mia uni la te ra lis la pa ros co pi ca
***56531 Sal pin go-oop hop rec to mia la pa ros co pi ca uni la te ra lis
***56541 Oop ho rec to mia bi la te ra lis la pa ros co pi ca
***56552 Sal pin go-oop ho rec to mia bi la te ra lis la pa ros co pi ca
***56571 Ad ha e si oly sis la pa ros co pi ca
***56592 De tor qu a tio ova rii la pa ros co pi ca
***56602 Sal pin gos to mia uni lat. la pa ros co pi ca
***56603 Sal pin gos to mia bi lat. la pa ros co pi ca
***56611 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca uni la te ra lis
***56622 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca bi la te ra le
***56651 Sal pin gec to mia par ti a le la pa ros co pi ca
***56672 Chro mo per tu ba tio la pa ros co pi ca
***56816 Enuc le a tio my o mae ute ri la pa ros co pi ca
***56818 My oly sis la pa ros co pi ca
***56931 Vent ro fi xa tio ute ri la pa ros co pi ca
***56932 Hü vely csonk fel füg gesz tés, la pa ros co pi ás
***56941 De ner va tio ute ri la pa ros co pi ca (LUNA)
***57435 Ext ra u te rin ga ra vi di tas la pa ros co pos mûtéte
***57442 La pa ros co pos emb ryo as pi ra tio, sal pin go to mi á ból
***57503 Mé hen kí vü li ter hes ség be adott inj., la pa ros co pos
***59802 Ste ri li sa tio la pa ros co pi ca feminae
***59803 Ste ri li sa tio la pa ros co pia ka poccsal
***59804 Ste ri li sa tio la pa ros co pia gyû rû vel
***59805 Ste ri li sa tio la pa ros co pia mo no pol. elekt ró dá val
***59806 Ste ri li sa tio la pa ros co pia bi pol. elekt ró dá val
***5666A Sal pin go-sto ma top las ti ca la pa ros co pi ca
***5666C Ad ne xec to mia la pa ros co pi ca

*** Test üre gi la pa ros co pi ás mû té tek mi ni mum 20 órás meg fi gye lés biz to sí tá sá val”
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2. Az R. 9. szá mú mel lék le té ben „III. Egy na pos kli ni kai be avat ko zá sok” al cím ben az

„53773 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés”

szö veg rész he lyé be az

„53783 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés”

szö veg rész lép. 

3. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont já ban az

„53773 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés 05P 1961 Pa ce ma ker re ví zió és cse re”

szö veg rész he lyé be az 

„53783 Pa ce ma ker ge ne rá tor rög zí tés, át he lye zés 05P 1961 Pa ce ma ker re ví zió és cse re”

szö veg rész lép.

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

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

99P 9576 Bel sõ fém rög zí tés (tû zõ drót) el tá vo lí tá sa (ki -
vé ve: csí põ, fe mur, gerinc)”

szö veg rész he lyé be az 

„57882 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa (tû zõ drót) 99P 9576 Bel sõ fém rög zí tés (tû zõ drót) el tá vo lí tá sa (ki -
vé ve: csí põ, fe mur, gerinc)”

szö veg rész lép.

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

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

szö veg rész he lyé be az

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

szö veg rész lép.

6.  Az R. 9. szá mú mel lék le té ben az „IV. Egy na pos be avat ko zás hoz hoz zá ren delt HBCs cso por tok” al cím a kö vet ke zõ
szö veg résszel egészül ki:

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

„16611 Fal lo pos co pia la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

55433 Ex ci sio en do met ri o sis pe ri to nei la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

55435 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca
unilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

55436 Ab la tio en do met ri o mae ova rii la pa ros co pi ca
bilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

55437 Ex ci sio en do met ri o sis in filt rans Do ug la si
laparosc.

13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56515 Cys tec to mia ova rii / pa ro va ri a lis la pa ros co pi ca 
unilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56516 Cys tec to mia ova rii / pa ro va ri a lis la pa ros co pi ca 
bilat.

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56517 Ca u te ri sa tio ova rii la pa ros co pi ca (dril ling) 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek
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[OENO kód OENO meg ne ve zés HBCs kód HBCs meg ne ve zés]

56518 Re sec tio ova rii la pa ros co pi ca uni la te ra lis 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56519 Re sec tio ova ri o rum la pa ros co pi ca bi la te ra lis 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56521 Oop ho rec to mia uni la te ra lis la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56531 Sal pin go-oop hop rec to mia la pa ros co pi ca
uni la te ra lis

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56541 Oop ho rec to mia bi la te ra lis la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56552 Sal pin go-oop ho rec to mia bi la te ra lis
la pa ros co pi ca

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56571 Ad ha e si oly sis la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56592 De tor qu a tio ova rii la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56602 Sal pin gos to mia uni lat. la pa ros co pi ca 14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

56603 Sal pin gos to mia bi lat. la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56611 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca uni la te ra lis 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56622 Sal pin gec to mia la pa ros co pi ca bi la te ra le 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56651 Sal pin gec to mia par ti a le la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56672 Chro mo per tu ba tio la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56816 Enuc le a tio my o mae ute ri la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56818 My oly sis la pa ros co pi ca 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56931 Vent ro fi xa tio ute ri la pa ros co pi ca 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

56932 Hü vely csonk fel füg gesz tés, la pa ros co pi ás 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

56941 De ner va tio ute ri la pa ros co pi ca (LUNA) 13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos,
la pa rosz kó pos na gyobb mûtétek

57435 Ext ra u te rin ga ra vi di tas la pa ros co pos mûtéte 14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

57442 La pa ros co pos emb ryo as pi ra tio,
sal pin go to mi á ból

14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

57503 Mé hen kí vü li ter hes ség be adott inj.,
la pa ros co pos

14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei 
la pa rosz kóp pal

59802 Ste ri li sa tio la pa ros co pi ca feminae 13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és
la pa rosz kó pos ki sebb mûtétek

59802 Ste ri li sa tio la pa ros co pi ca feminae 99P 9620 Nõi ste ri li zá ció

59803 Ste ri li sa tio la pa ros co pia ka poccsal 99P 9620 Nõi ste ri li zá ció

59804 Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel 13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
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[OENO kód OENO meg ne ve zés HBCs kód HBCs meg ne ve zés]

59804 Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel 99P 9620 Nõi sterilizáció

59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával 13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek

59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával 99P 9620 Nõi sterilizáció

59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával 13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek

59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával 99P 9620 Nõi sterilizáció

5666A Salpingo-stomatoplastica laparoscopica 13P 6510 Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek

5666C Adnexectomia laparoscopica 13P 6510 Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
46/2007. (IX. 29.) IRM

rendelete

az igazságügyi szakértõi tevékenységgel kapcsolatos
egyes rendeletek módosításáról

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény 31. § (5) be kez dés c) pont já ban, va la -
mint (6) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az
egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró egész ség ügyi mi nisz ter -
rel, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1. § c), e)–g) és j)–k) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter rel, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § b), e), h)–i) és k) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör -
ében el já ró gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 176/2007. (VII. 1.)
Korm. ren de let 2. § d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
rel, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott feladat körében el já ró ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter rel, az ön kor mány za ti és te rü let fej -

lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § e)–g) és i) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si miniszterrel, valamint a pénzügyminiszter feladat- 
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren -
delem el:

1.  §

Az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint az
azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te -
lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let (a továb biak ban:
Iszr.) 2.  §-a he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„2.  § A név jegy zék be be je gyez he tõ szak te rü le te ket
e ren de let 1–13. szá mú mel lék le tei tartalmazzák.”

2.  §

Az Iszr. 12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg je lölt, mû kö dé si
nyil ván tar tás ról  szóló iga zo lást ké re lem re az Egész ség -
ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hivatal állítja ki.”

3.  §

Az Iszr. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) Az 5. szá mú mel lék let A) rész 1. pont já ban

meg je lölt szak te rü le ten a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki
kü lön jog sza bály alap ján a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta lá tól (a to váb bi ak ban: Hi va tal) az adott
szak te rü let re szak ér tõi mû kö dés re jo go sí tó en ge délyt ka -
pott és a Hi va tal szak ér tõi név jegy zé ké be fel vet ték.



(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt szak ér tõi mû kö dés re
jo go sí tó ér vé nyes en ge délyt a ké re lem hez csa tol ni kell;
eb ben az eset ben a név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor -
la ti idõ igazolása nem szükséges.”

4.  §

Az Iszr. 22.  §-a a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki:
[22.  § A név jegy zék be való fel vé tel nek nem fel té te le a

mér nö ki ka ma rai tag ság iga zo lá sa]

„c) az 5. szá mú mel lék let A) rész 11., 23. és 29. pont ja i -
ban meg je lölt szak te rü le te ken.”

5.  §

Az Iszr. a 23.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új 23/A.  §-sal
egé szül ki:

„23/A.  § Az 5. szá mú mel lék let A) rész 26. pont já ban
meg je lölt szak te rü le ten a név jegy zék be való fel vé tel hez az 
ott meg ha tá ro zott ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott há -
rom éves gya kor la ti idõ iga zo lá sa szük sé ges.”

6.  §

Az Iszr. 30.  § (3) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ mon dat lép:

„A 8. szá mú mel lék let 7. pont já ban meg je lölt szak te rü -
le ten ma gas épí tõ üzem mér nök ké pe sí tés sel a ké rel me zõ
1996. de cem ber 31. nap já ig in dí tott fõ is ko lai szin tû ma -
gas épí tõ mér nö ki sza kon szer zett ma gas épí tõ üzem mér -
nök vég zett ség alap ján ve he tõ fel a név jegy zék be.”

7.  §

Az Iszr. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § (1) A név jegy zék be való fel vé tel hez a ké pe sí tés

meg szer zé sé tõl szá mí tott tíz éves gya kor la ti idõ iga zo lá sa
szük sé ges a 8. szá mú mel lék let

a) 6. pont já ban meg je lölt szak te rü le ten az i) pont ban, és

b) 12. pont já ban meg je lölt szak te rü le ten az a) pont ban

meg ha tá ro zott vég zett sé gek ese té ben.
(2) A név jegy zék be való fel vé tel hez a ké pe sí tés meg -

szer zé sé tõl szá mí tott ti zen öt éves gya kor la ti idõ iga zo lá sa
szük sé ges a 8. szá mú mel lék let

a) 8. pont já ban meg je lölt szak te rü le ten a d) és e) pon -
tok ban, va la mint

b) 12. pont já ban meg je lölt szak te rü le ten a b) és c) pon -
tok ban

meg ha tá ro zott vég zett sé gek ese té ben.”

8.  §

Az Iszr. 39.  § (2) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a
 következõ mon dat lép:

„A 11. szá mú mel lék let 13. pont já ban meg je lölt szak te -
rü le ten szer ke zet épí tõ sza kon vég zett ok le ve les épí tõ mér -
nök, és ma gas épí tõ üzem mér nök vég zett ség gel a ké rel me -
zõ 1996. de cem ber 31. nap já ig in dí tott fõ is ko lai szin tû ma -
gas épí tõ mér nö ki sza kon vagy egye te mi szin tû szer ke zet -
épí tõ mér nö ki sza kon szer zett vég zett ség alap ján ve he tõ
fel a név jegy zék be.”

9.  §

Az Iszr. a 40/A.  § után a kö vet ke zõ új al cím mel és
40/B.  §-sal egé szül ki:

„Az audiovizuális média területén bejegyezhetõ
szakterületek

40/B.  § A 13. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg je lölt
szak te rü le ten hír adás tech ni kai sza kon szer zett ok le ve les
vil la mos mér nök ké pe sí tés sel a ké rel me zõ 1996. de cem ber
31. nap já ig in dí tott egye te mi szin tû hír adás tech ni kai sza -
kon szer zett vil la mos mér nök vég zett ség alap ján ve he tõ fel 
a név jegy zék be. A mû sza ki fel sõ ok ta tás alap kép zé si szak -
ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló 157/1996.
(X. 22.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dés d) pont ja sze rint
egyen ér té kû más vég zett sé gek alap ján a ké rel me zõ a név -
jegy zék be nem ve he tõ fel.”

10.  §

Az Iszr. 42.  §-a a kö vet ke zõ új (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Akit az igaz ság ügy-mi nisz ter 2005. de cem ber 31.
nap já ig épí tés ügyi szak te rü le te ken fõ is ko lai szin tû alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség gel az igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zék be fel vett, és a név jegy zék be be jegy zett szak -
te rü le te meg fe lel a 11. szá mú mel lék let 1–12. és
14–17. pont ja i ban meg je lölt szak te rü le tek va la me lyi ké -
nek, to váb bá sze re pel a mér nö ki vagy épí tész ka ma ra ál tal
ve ze tett szak ér tõi név jegy zék ben az igaz ság ügyi szak ér tõi
szak te rü let nek meg fe le lõ szak mai ka ma rai szak te rü le ten,
a név jegy zék bõl való tör lé sé ig [Szaktv. 8.  § (1) be kez dé se] 
a 11. szá mú mel lék let hi vat ko zott pont ja i ban meg je lölt
szak te rü le te ken igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get
végezhet.

(7) Akit az igaz ság ügy-mi nisz ter 2005. de cem ber 31.
nap já ig in gat lan for ga lom, in gat lan-ér ték becs lés és ki sa já -
tí tás szak te rü le te ken fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett épí tész mér nök vagy épí tõ mér nök vég zett ség gel az
igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be fel vett, a név jegy zék -
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bõl való tör lé sé ig [Szaktv. 8.  § (1) be kez dé se] ingatlan-
 értékbecslés szak te rü le ten igaz ság ügyi szak ér tõi te vé -
keny sé get vé gez het.”

11.  §

Az Iszr. a kö vet ke zõ 43.  §-sal egé szül ki:

„43.  § (1) A név jegy zék be e ren de let sze rint 2006. már -
ci us 7. nap já tól 2007. szep tem ber 30. nap já ig be jegy zett
köz úti áru szál lí tás, fu va ro zás szak te rü let 2007. ok tó ber 1.
nap já tól a köz úti szál lí tás, fu va ro zás szak te rü let nek fe lel
meg.

(2) A név jegy zék be e ren de let sze rint 2006. már ci us 7.
nap já tól 2007. szep tem ber 30. nap já ig be jegy zett köz úti
köz le ke dé si mû sza ki lé te sít mé nyek tech no ló gi ai ter ve zé -
se, fenn tar tá sa szak te rü let 2007. ok tó ber 1. nap já tól a köz -
úti köz le ke dé si for gal mi, tá ro ló és fenn tar tó lé te sít mé nyek
tech no ló gi ai ter ve zé se és fenn tar tá sa szak te rü let nek fe lel
meg.

(3) A név jegy zék be e ren de let sze rint 2006. már ci us 7.
nap já tól 2007. szep tem ber 30. nap já ig be jegy zett ok mány -
szak ér tés (ki vé ve biz ton sá gi ok má nyok ra vo nat ko zó szak -
ér tést) szak te rü let 2007. ok tó ber 1. nap já tól ok mány szak -
ér tés szak te rü let nek fe lel meg.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben sze rep lõ vál to zást az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 30 na pon be lül a név -
jegy zé ken át ve ze ti és gon dos ko dik az igaz ság ügyi szak ér -
tõi igazolvány cseréjérõl.”

12.  §

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz
szük sé ges jogi ok ta tás ról és vizs gá ról  szóló 10/2006.
(III. 7.) IM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jogi oktatás és vizsga célja

1.  § (1) A jogi ok ta tás (a továb biak ban: tan fo lyam) cél -
ja, hogy az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be be jegy zett 
szak ér tõk és az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be fel vé -
te lü ket kérõ ter mé sze tes sze mé lyek szer ve zett ke re tek kö -
zött kap ja nak tá jé koz ta tást az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé -
keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges jogi is me re tek rõl, és a
meg szer zett jogi tu dá suk fris sí té se ér de ké ben rend sze res
to vább kép zés ben ré sze sül je nek.

(2) A Szaktv. 3.  § (3) be kez dés e) pont ja sze rin ti jogi
vizs ga (a továb biak ban: vizs ga) cél ja, hogy a vizs gá ra je -
lent ke zõ sze mély szá mot ad jon az igaz ság ügyi szak ér tõi
te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges té te les jogi is me re tek -
rõl és az ah hoz kap cso ló dó gya kor la ti jog al kal ma zá si
kész sé gé rõl.”

13.  §

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

„(1) A tan fo lyam és a vizs ga meg szer ve zé se, le bo nyo lí -
tá sa az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: Mi nisz té ri um) fel ada ta, ide ért ve a tan fo lya mon
elõ adást tar tó sze mély (a továb biak ban: elõ adó) felkéré -
sét is.”

14.  §

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

„(2) Ha a tan fo lyam el vég zé sé re vagy a vizs gá ra kö te le -
zett sze mély (a továb biak ban együtt: je lölt) a tan fo lyam ról
öt órá nál hosszabb idõ tar tam ban hi ány zik, a tan fo lya mot
meg kell is mé tel nie; eb ben az eset ben a je lölt vizs gá ra nem 
bo csát ha tó. Er rõl a Mi nisz té ri um a je löl tet a tan fo lyam be -
fe je zé sé nek idõ pont já tól szá mí tott 8 na pon be lül írás ban
ér te sí ti.”

15.  §

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

„(3) A je lölt az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be
való fel vé tel rõl  szóló, vagy a Szaktv. 32.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján ho zott ha tá ro zat meg ho za ta lá tól
szá mí tott két éven be lül, majd ezt köve tõen két éven te
– vizs ga kö te le zett ség nél kül – to vább kép zés cél já ból kö te -
les a tan fo lya mon részt ven ni.”

16.  §

Az R. 9.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A Mi nisz té ri um a je löl tet a tan fo lyam he lyé rõl és
idõ pont já ról a fel vé te li ké re lem nek, a jogi vizs gá ra bo csá -
tás irán ti ké re lem nek vagy a to vább kép zõ tan fo lyam ra tör -
té nõ je lent ke zés nek a Mi nisz té ri um hoz való ér ke zé sét
köve tõen írás ban ér te sí ti.

(3) Ha a tan fo lyam ki tû zött idõ pont ja a je lölt nek nem
meg fe le lõ, az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lül
– leg fel jebb két al ka lom mal – kér he ti an nak mó do sí tá sát,
to váb bá az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti je lölt
– egy al ka lom mal – a név jegy zék be való fel vé tel irán ti el -
já rás két hó nap ra tör té nõ fel füg gesz té sét.”
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17.  §

Az R. 10.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A vizs ga bi zott ság 3 fõ bõl áll, mely nek el nö két és
két tag ját a Mi nisz té ri um je lö li ki. A vizs ga bi zott sá got úgy 
kell meg ala kí ta ni, hogy ab ban az egyik tag a Mi nisz té ri um
képviselõje legyen.”

18.  §

Az R. 11.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Mi nisz té ri um leg ké sõbb a tan fo lyam el vég zé sét
kö ve tõ 8 na pon be lül – az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti to -
vább kép zõ tan fo lyam ki vé te lé vel – ki tû zi a vizs ga he lyét
és idõ pont ját és er rõl a je lölt nek írásban értesítést küld.”

19.  §

Az R. 17.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A vizs ga bi zott ság az írás be li és szó be li vizs gát zárt
ta nács ko zás ban ér té ke li és a vizs ga ered mé nyét az 5.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti je lölt ese té ben szó ban, nyil -
vá no san hir de ti ki. A vizs ga bi zott ság az 5.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti je löl tet az írás be li vizs ga ered mé nyé rõl
– si ke res vizs ga ese tén az er rõl  szóló tanúsítvány
megküldésével – írásban értesíti.”

20.  §

Az R. 19.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A je lölt a vizs gát a tan fo lyam el vég zé sét kö ve tõ
90 na pon be lül kö te les le ten ni. Az 5.  § (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti je lölt egy al ka lom mal kér he ti a név jegy -
zék be tör té nõ fel vé tel irán ti el já rás két hó nap ra tör té nõ fel -
füg gesz té sét, ha azt a 9.  § (3) be kez dés alap ján még nem
kér te. Ez utób bi eset ben a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt
– ha an nak ér vé nyes sé ge le járt – a jelölt ismételten köteles
benyújtani a Minisztériumhoz.”

21.  §

Az R. 21.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Tanúsítvány

21.  § (1) Az ered mé nye sen le tett vizs gá ról a vizs ga bi -
zott ság a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ta nú sít ványt ál lít ki,
ame lyet a vizs ga bi zott ság el nö ke és tagjai aláírnak.

(2) Az e ren de let alap ján jogi vizs ga le té te lé re nem kö te -
les je lölt ré szé re a vizs ga bi zott ság a tan fo lyam el vég zé sé -
rõl a 3. szá mú mel lék let sze rin ti ta nú sít ványt ál lít ki, me -
lyet az Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs ga bi zott ság egy tag ja
alá ír.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti ta nú sít ványt a vizs -
ga bi zott ság a Mi nisz té ri um kör bé lyeg zõ jé vel lát ja el.

(4) Ha az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti ta nú sít vány el ve -
szett, meg sem mi sült vagy meg ron gá ló dott, a Miniszté -
rium a ta nú sít ványt pó tol ja.”

22.  §

Az R. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„25.  § (1) A je lölt 4500 Ft ha lasz tá si díj meg fi ze té se
mel lett a már ki tû zött tan fo lyam, il let ve vizs ga el ha lasz tá -
sát kérheti.

(2) Ha a je lölt a tan fo lyam, il let ve a vizs ga idõ pont ja
elõtt leg alább 8 nap pal a már ki tû zött tan fo lyam vagy vizs -
ga el ha lasz tá sát kér te, vagy a tan fo lya mon, il let ve a vizs -
gán nem je lent meg, de tá vol ma ra dá sát a ki tû zött idõ pont -
tól szá mí tott 8 na pon be lül meg fele lõen iga zol ta és újabb
idõ pon tot kért, a so ron kö vet ke zõ tan fo lyam ra, il let ve
vizs gá ra kell be osz ta ni to váb bi tan fo lyam-, il let ve vizs ga -
díj fi ze té se nélkül.

(3) Ha a je lölt tá vol ma ra dá sát a (2) be kez dés ben ír tak
sze rint nem iga zol ta vagy ha lasz tá si dí jat nem fi zet te be, a
be fi ze tett dí jat el ve szí ti.

(4) Ha a je lölt tá vol ma ra dá sát a (2) be kez dés ben ír tak
sze rint iga zol ta, de újabb vizs ga idõ pon tot nem kért, ké rel -
mé re a 23.  § sze rin ti dí jat – a vizs ga bi zott ság tag ja i nak a
26.  § (2) be kez dés alap ján fi ze ten dõ díj le vo ná sá val –
vissza kell utal ni.”

23.  §

Az R. 27.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, és a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egészül ki:

„(4) Az 5.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti je lölt a 6.  §
(1) be kez dés sze rin ti fel té tel meg lé tét iga zo ló ok ira tot
vagy an nak hi te le sí tett má so la tát a Szaktv. 32.  § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti el já rás ban kö te les a Mi nisz té ri um hoz 
be nyúj ta ni.

(5) Az a je lölt, aki az 5.  § (3) be kez dés sze rin ti to vább -
kép zé si kö te le zett sé gé nek a Szaktv. 32.  § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján ho zott ha tá ro zat meg ho za ta lát megelõ -
zõen tett ele get, a to vább kép zé sen való elsõ rész vé tel idõ -
pont já tól szá mí tott két éven te kö te les a tan fo lya mon részt
ven ni.”
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24.  §

(1) Az Iszr. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te, a 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 2. szá mú mel lék le te lép, és az Iszr. e ren de let 3. szá mú 
mel lék le té vel egé szül ki. Az Iszr. 2., 4., 5., 10. és 11. szá mú 
mel lék le te az e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben fog lal tak -
nak meg fele lõen mó do sul.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép, és az R. e ren de let 6. szá mú mellékle -
tével egé szül ki.

25.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ 
ügyek re is al kal maz ni kell. Ez a ren de let a hatályba lépését
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az Iszr.
a) 22.  § bh) pont já ban az „I. gép tisz ti ok le vél.” szö veg -

rész he lyé be az „I. osz tá lyú gép tisz ti ok le vél;” szö veg,

b) 30.  § (1) be kez dé sé ben a „9. pont já ban” szö veg rész
he lyé be a „7. pont já ban” szö veg,

c) 40/A.  § (3) be kez dé sé ben a „2–5. pont ja i ban” szö -
veg rész he lyé be az „1–5. pont ja i ban” szö veg,

d) 5. szá mú mel lék let A) rész 2. pont c) al pont já ban az
„I. gép tisz ti ok le vél” szö veg rész he lyé be az „I. osz tá lyú
gép tisz ti ok le vél” szö veg,

e) 5. szá mú mel lék let A) rész 23. pont já ban a „köz úti
áru szál lí tás, fu va ro zás” szö veg rész he lyé be a „köz úti szál -
lí tás, fu va ro zás” szö veg,

f) 12. szá mú mel lék let 2. pont já ban az „ok mány szak ér -
tés (ki vé ve biz ton sá gi ok má nyok ra vo nat ko zó szak ér tést)” 
szö veg rész he lyé be az „ok mány szak ér tés” szö veg

lép.

(3) Az R.
a) 6.  § (1) be kez dé sé ben a „tan fo lyam ra és az azt kö ve -

tõ vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés” szö veg rész he lyé be a
„vizs ga” szö veg,

b) a 8.  § (1) be kez dé sé ben az „alap ján az igaz ság ügyi
szak ér tõ nek” szö veg rész he lyé be a „sze rin ti je lölt nek”
szö veg,

c) 18.  § (1) be kez dé sé ben a „11.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint” szö veg rész he lyé be a „vizs ga idõ pont já -
tól szá mí tott 8 na pon be lül írás ban” szö veg,

d) 24.  § (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Miniszté -
rium” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um” szöveg
lép.

(4) Ha tá lyát vesz ti az Iszr.
a) 8.  §-a,
b) 11.  §-a,

c) 12.  § (1) be kez dés a) pont ja,

d) 14.  §-a,

e) 15.  § (2) be kez dé se,

f) 16.  §-a,

g) 17.  § (3) be kez dé se,

h) 19.  §-a,

i) 24.  §-a,

j) 26.  §-a,

k) 29.  §-a,

l) 30.  § (2) be kez dé se,

m) 32. §-t meg elõ zõ al cí me, 32–33.  §-a,

n) 36.  §-a,

o) 37.  § (2) be kez dé se,

p) 40/A.  § (1) be kez dé se,

q) 1. szá mú mel lék let 5. pont d) al pont ja,

r) 7. szá mú mel lék let A) rész 5. pont ja.

(5) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 2.  § (2) be kez dé sé ben az „a je lölt” szö veg rész,
b) 5.  § (2) be kez dé sé ben az „ , az (1) be kez dés b) pont ja

alap ján 2007. no vem ber 30-ig” szö veg ész,
c) 9.  § (1) be kez dés ben az „és az igaz ság ügyi szak ér -

tõt” szö veg rész,
d) 10.  § (1) be kez dé sé ben az „a Mi nisz té ri um ban” szö -

veg rész,
e) 13.  § (2) be kez dé sé ben az „a Mi nisz té ri um ban meg -

tar tott” szö veg rész,
f) 27.  § (2) be kez dé sé ben a „tan fo lyam el vég zé sé re és

az azt kö ve tõ” szö veg rész,
g) 27.  § (3) be kez dé se.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. számú melléklet a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelethez

,,6. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az informatikai és hírközlési
területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

1. elekt ro mág ne ses
össze fér he tõ ség (EMC)

a) vil la mos mér nök, vagy ok le ve les vil la mos mér nök, vagy mér nök-in for ma ti kus, vagy ok le ve les
mér nök in for ma ti kus, vagy ok le ve les in for ma ti kus fi zi kus, vagy ok le ve les fi zi kus vagy
b) in for ma ti ka kép zé si te rü le ten alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
c) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett
vég zett ség vagy
d) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
e) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és a szak te rü let nek meg fe le lõ
szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség vagy
f) alap- vagy mes ter kép zés ben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

2. elekt ro ni kus hír köz lés sel
össze füg gõ mé rés tech ni ka

a) vil la mos mér nök, vagy ok le ve les vil la mos mér nök, vagy ok le ve les rend szer in for ma ti kus, vagy
mér nök-in for ma ti kus, vagy ok le ve les mér nök-in for ma ti kus, vagy okleveles fizikus vagy
b) in for ma ti ka kép zé si te rü le ten alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
c) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett
vég zett ség vagy
d) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
e) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és a szak te rü let nek meg fe le lõ
szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség vagy
f) alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

3. in for ma ti kai be ren de zé sek,
szá mí tó gé pek, pe ri fé ri ák és he lyi 
há ló za tok (hardver)

a) vil la mos mér nök, vagy ok le ve les vil la mos mér nök, vagy ok le ve les  rend szer in for ma ti kus, vagy
mér nök-in for ma ti kus, vagy ok le ve les mér nök-in for ma ti kus, vagy ok le ve les fi zi kus vagy
b) in for ma ti ka kép zé si te rü le ten alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
c) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett
vég zett ség vagy
d) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
e) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és a szak te rü let nek meg fe le lõ
szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség vagy
f) alap- vagy mes ter kép zés ben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

4. in for ma ti kai biz ton ság a) vil la mos mér nök, vagy ok le ve les vil la mos mér nök, vagy ok le ve les  rend szer in for ma ti kus, vagy
mér nök-in for ma ti kus, vagy ok le ve les mér nök-in for ma ti kus, vagy ok le ve les prog ram ter ve zõ
ma te ma ti kus, vagy ok le ve les fi zi kus, vagy ok le ve les ma te ma ti kus, vagy ok le ve les al kal ma zott
ma te ma ti kus, vagy prog ra mo zó ma te ma ti kus vagy
b) in for ma ti ka kép zé si te rü le ten alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
c) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett
vég zett ség vagy
d) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
e) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és a szak te rü let nek meg fe le lõ
szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség
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5. in for ma ti kai rend sze rek
ter ve zé se, szer ve zé se

a) vil la mos mér nök, vagy ok le ve les vil la mos mér nök, vagy ok le ve les  rend szer in for ma ti kus, vagy
mér nök-in for ma ti kus, vagy ok le ve les mér nök-in for ma ti kus, vagy prog ra mo zó ma te ma ti kus, vagy
ok le ve les prog ram ter ve zõ ma te ma ti kus, vagy ok le ve les in for ma ti ka sza kos ta nár, vagy
szá mí tás tech ni ka sza kos ta nár, vagy in for ma ti kai szak irá nyon vég zett ok le ve les
gaz da ság-in for ma ti kus, vagy ok le ve les fi zi kus, vagy ok le ve les ma te ma ti kus, vagy ok le ve les
al kal ma zott ma te ma ti kus vagy 
b) in for ma ti ka kép zé si te rü le ten alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
c) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett
vég zett ség vagy
d) a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
e) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és a szak te rü let nek meg fe le lõ
szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

6. mûsorszolgáltatással
összefüggõ elektronikus
hírközlési tevékenység

a) villamosmérnök, vagy okleveles villamosmérnök, vagy okleveles rendszerinformatikus, vagy
mérnök-informatikus, vagy okleveles mérnök-informatikus, vagy okleveles fizikus  vagy
b) informatika képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
c) a szakterületnek megfelelõ szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett
végzettség vagy
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
e) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és a szakterületnek megfelelõ
szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

7. stúdiótechnika, multimédia
területtel összefüggõ
informatikai tevékenység

a) villamosmérnök, vagy okleveles villamosmérnök, vagy okleveles rendszerinformatikus, vagy
mérnök-informatikus, vagy okleveles mérnök-informatikus vagy
b) informatika képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
c) a szakterületnek megfelelõ szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett
végzettség vagy
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
e) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és a szakterületnek megfelelõ
szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

8. számítástechnikai adatbázis,
adatstruktúrák

a) villamosmérnök, vagy okleveles villamosmérnök, vagy okleveles rendszerinformatikus, vagy
mérnök-informatikus, vagy okleveles mérnök-informatikus, vagy okleveles programtervezõ
matematikus, vagy  okleveles alkalmazott matematikus, vagy okleveles matematikus, vagy
programozó matematikus, vagy okleveles informatika szakos tanár, vagy számítástechnika szakos
tanár vagy
b) informatika képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
c) a szakterületnek megfelelõ szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett
végzettség vagy
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
e) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és a szakterületnek megfelelõ
szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

9. szoftverek a) programozó matematikus, vagy okleveles  programtervezõ matematikus, vagy okleveles
informatika szakos tanár, vagy számítástechnika szakos tanár, vagy informatikai szakirányon végzett 
okleveles gazdaság-informatikus, vagy okleveles alkalmazott matematikus, vagy okleveles
gazdaságmatematikai elemzõ szakos közgazdász, vagy okleveles mérnök-informatikus, vagy
mérnök-informatikus, vagy okleveles matematikus vagy 
b) informatika képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
c) a szakterületnek megfelelõ szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett
végzettség vagy
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
e) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és a szakterületnek megfelelõ
szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség
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10. vezetékes elektronikus
hírközlés

a) villamosmérnök, vagy okleveles villamosmérnök, vagy okleveles  rendszerinformatikus, vagy
mérnök-informatikus, vagy okleveles mérnök-informatikus, vagy okleveles fizikus vagy
b) informatika képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
c) a szakterületnek megfelelõ szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett
végzettség vagy
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
e) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és a szakterületnek megfelelõ
szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

11. vezeték nélküli elektronikus
hírközlés

a) villamosmérnök, vagy okleveles villamosmérnök, vagy okleveles rendszerinformatikus, vagy
mérnök-informatikus, vagy okleveles mérnök-informatikus, vagy okleveles fizikus vagy
b) informatika képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
c) a szakterületnek megfelelõ szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett
végzettség vagy
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
e) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és a szakterületnek megfelelõ
szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

12. digitális mûsorterjesztés a) villamosmérnök, vagy okleveles villamosmérnök, vagy okleveles rendszerinformatikus, vagy
mérnök-informatikus, vagy okleveles mérnök-informatikus, vagy okleveles fizikus vagy
b) informatika képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
c) a szakterületnek megfelelõ szakirányú egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett
végzettség vagy
d) a szakterületnek megfelelõ szakirányú alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség vagy
e) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és a szakterületnek megfelelõ
szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettség vagy
f) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség és a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzési szakon szerzett végzettség

”
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2. számú melléklet a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelethez

,,8. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a kulturális területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

1. ál lag vé de lem, res ta u rá lás a) res ta u rá tor mû vész vagy
b) az OKJ-ben sze rep lõ res ta u rá tor tech ni kus szak ké pe sí tés és
ba) ok le ve les ve gyész vagy
bb) ok le ve les vegyészmérnök

2. iro da lom- és szín ház tör té ne ti
em lé kek

a) ok le ve les iro da lom sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les iro da lom sza kos böl csész és ta nár vagy
c) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
d) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
e) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia sza kos böl csész vagy
f) ok le ve les szín ház tör té net sza kos böl csész vagy
g) ok le ve les in for ma ti kus könyv tá ros vagy
h) okleveles levéltár szakos bölcsész 

3. kép zõ- és ipar mû vé sze ti tár gyak a) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár vagy
c) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia sza kos böl csész vagy
d) fes tõ mû vész vagy
e) szobrászmûvész

4. könyv tá ri do ku men tu mok ok le ve les in for ma ti kus könyv tá ros 

5. le vél tá ri do ku men tu mok a) ok le ve les le vél tár sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
c) ok le ve les tör té ne lem sza kos bölcsész és tanár 

6. moz gó kép gyár tás (film gyár tás,
te le ví zió mû sor-ké szí tés)

a) ok le ve les film- és te le ví zió ren de zõ vagy
b) ok le ve les film- és te le ví zió ope ra tõr vagy
c) ok le ve les mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ-ren de zõ vagy
d) ok le ve les moz gó kép dra ma turg-esz té ta vagy
e) ok le ve les film el mé let és film tör té net sza kos böl csész vagy ta nár
f) film- és te le ví zió vágó vagy
g) ka me ra man vagy 
h) gyár tás ve ze tõ vagy
i) OKJ-ben sze rep lõ moz gó ké pi ani má ci ó ké szí tõ vagy moz gó kép gyár tó szak ké pe sí tés és
ia) a mû sza ki fel sõ ok ta tás ban alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség vagy
ib) mûszaki képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség 

7. mû em lék vé de lem a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) egye te mi szak mér nök, mû em lék vé del mi sza kon vagy
c) ok le ve les ma gas épí tõ üzemmérnök

8. mû sza ki em lé kek a) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
c) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
d) a mû sza ki fel sõ ok ta tás ban alap kép zés ben szer zett egye te mi vég zett ség vagy
e) mû sza ki kép zé si te rü le ten mesterképzésben szerzett szakképzettség

9. nép raj zi em lé kek a) ok le ve les nép rajz sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les nép rajz sza kos böl csész és ta nár vagy
c) ok le ve les kul tu rá lis ant ro po ló gia sza kos böl csész vagy
d) ok le ve les kul tu rá lis ant ro po ló gia szakos bölcsész és tanár

10. nu miz ma ti ka a) ok le ve les ré gé szet sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia sza kos böl csész vagy
c) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
d) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
e) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy
f) ok le ve les mûvészettörténet szakos bölcsész és tanár 

11. ré gé sze ti le le tek, ré gé sze ti
le lõ he lyek

ok le ve les ré gé szet sza kos böl csész 
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12. moz gó kép ter jesz tés a) OKJ-ben sze rep lõ moz gó kép ter jesz tõ és -üze mel te tõ szak ké pe sí tés és
aa) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség vagy
ab) alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
b) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség vagy
c) alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség

13. ter mé szet tu do má nyi em lé kek a) ok le ve les ge o ló gus vagy
b) ok le ve les ge og rá fus vagy
c) ok le ve les bi o ló gus vagy
d) ok le ve les ve gyész vagy
e) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
f) ok le ve les bi o ló gia sza kos ta nár vagy
g) ok le ve les föld rajz sza kos ta nár vagy
h) ok le ve les ké mia sza kos ta nár vagy
i) ál ta lá nos or vos vagy
j) ok le ve les ag rár mér nök vagy
k) okleveles erdõmérnök 

14. történeti emlékek a) okleveles történelem szakos bölcsész vagy
b) okleveles történelem szakos bölcsész és tanár vagy
c) okleveles új- és legújabb kori történeti muzeológia szakos bölcsész 

15. zene- és hangszertörténeti
emlékek

a) okleveles történelem szakos bölcsész vagy
b) okleveles történelem szakos bölcsész és tanár vagy
c) okleveles muzikológus, tanár vagy
d) okleveles zeneelmélet-tanár

16. drágakõ a) okleveles geológus vagy
b) okleveles vegyész vagy
c) az OKJ-ben szereplõ drágakõszakértõ szakképesítés vagy
d) az OKJ-ben szereplõ drágakõ-meghatározó szakképesítés vagy
e) az OKJ-ben szereplõ ötvös szakképesítés

17. kulturális javak és használati
cikkek piaci ár- és értékbecslése

egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szerzett végzettség és
a) az OKJ-ben szereplõ mûtárgy becsüs szakképesítés vagy
b) az OKJ-ben szereplõ bútor-szõnyeg becsüs szakképesítés vagy
c) az OKJ-ben szereplõ festmény becsüs szakképesítés vagy
d) az OKJ-ben szereplõ híradástechnikai becsüs szakképesítés vagy
e) az OKJ-ben szereplõ ékszerbecsüs szakképesítés

18. nyelvészet a) okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész vagy
b) okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár vagy
c) okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész vagy
d) okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész vagy
e) okleveles magyar, mint idegen nyelv szakos bölcsész vagy
f) okleveles magyar, mint idegen nyelv szakos bölcsész és tanár

19. fotó- és videótechnika,
fotótörténeti emlékek

a) okleveles vizuális kommunikáció tervezõmûvész vagy
b) fotóriporter, képszerkesztõ vagy
c) okleveles történelem szakos bölcsész vagy
d) okleveles történelem szakos bölcsész és tanár vagy
e) okleveles új- és legújabb kori történeti muzeológia szakos bölcsész vagy
f) a mûszaki felsõoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi végzettség vagy
g) mûszaki képzési területen mesterképzésben szerzett szakképzettség

”
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3. számú melléklet a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelethez

,,13. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az audiovizuális média
területén

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

1. au di o vi zu á lis mé di á val
össze füg gõ gaz da sá gi kérdések

a) köz gaz da sá gi fel sõ ok ta tás ban alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség vagy
b) köz gaz da sá gi fel sõ ok ta tás ban szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség vagy
c) gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü le ten alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szak kép zett ség vagy
d) okleveles könyvvizsgálói képesítés

2. au di o vi zu á lis mé dia te rü le tén
vég zett tar ta lom szer kesz tés és
-elõállítás

a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség vagy
b) alap- vagy mes ter kép zés ben szer zett szakképzettség

3. hang tech ni ka a) hang mes ter vagy
b) az OKJ-ben sze rep lõ hang tech ni kus szak ké pe sí tés vagy
c) hír adás tech ni kai sza kon vég zett ok le ve les villamosmérnök

4. számú melléklet a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelethez

1. Az Iszr. 2. szá mú mel lék let 8., 18. és 36. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a mel lék let a kö vet ke zõ új
40. pont tal egészül ki:

[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, továbbá egyes
pszichológiai és biológiai területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel]

„8. egész ség biz to sí tás ál ta lá nos or vos és a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni kai szak pszi cho ló gus
szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let 3. szá mú mel lék let 
45. pont já ban meg je lölt szak vizs ga vagy a 4. szá mú mel lék let 46. pontjában megjelölt szakvizsga”

„18. igaz ság ügyi pszi chi át ria ál ta lá nos or vos és a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni kai szak pszi cho ló gus
szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let 3. szá mú mel lék let 
19. pont já ban meg je lölt szak vizs ga vagy a 4. szá mú mel lék let 23. pontjában megjelölt szakvizsga”

„36. to xi ko ló gia a) ok le ve les gyógy sze rész és a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni kai
szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló 66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let 7. szá mú
mel lék let 13. pont já ban meg je lölt szak vizs ga vagy
b) egye te mi szak mér nök, ana li ti kai ké mi ai sza kon vagy
c) analitikai kémiai szakember”

„40. al ler go ló gia és kli ni kai
im mu no ló gia

ál ta lá nos or vos és al ler go ló gia és kli ni kai im mu no ló gia szakvizsga”

2. Az Iszr. 4. szá mú mel lék let 6–7., 9., 11., 17–22., 30. és 32–33. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a mel -
lék let a kö vet ke zõ új 36–38. pont tal egészül ki:

[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mezõ- és erdõgazdálkodási,
valamint az élelmiszer-ipari területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel]

„6. élel mi szer-biz ton ság a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ok le ve les élel mi szer mér nök vagy
c) ál lat or vos dr. vagy
d) ok le ve les élel mi szer mi nõ ség biz to sí tó ag rár mér nök vagy
e) élel mi szer-biz ton sá gi szak mér nök vagy
f) ker tész mér nök vagy
g) ok le ve les ve gyész vagy
h) okleveles gépészmérnök
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7. élel mi szer-ipa ri fel dol go zás a) ok le ve les élel mi szer mér nök vagy
b) ok le ve les gé pész mér nök”

„9. er dei vad kár, er dei vad ká rok
becs lé se

ok le ve les er dõ mér nök és
a) vad gaz da mér nök vagy
b) vad gaz dál ko dá si szakmérnök”

„11. el sõd le ges fa fel dol go zás a) ok le ve les er dõ mér nök vagy 
b) ok le ve les fa ipa ri mérnök”

„17. ker té sze ti nö vény ter mesz tés a) ok le ve les ker tész mér nök vagy
b) ker tész mér nök vagy
c) ok le ve les ag rár mér nök vagy
d) ok le ve les er dõ mér nök vagy
e) okleveles biológus

18. ke ve rék ta kar mány-gyár tás a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ta kar má nyo zá si és ta kar mány gaz dál ko dá si szak mér nök vagy
c) ok le ve les gépészmérnök

19. me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer ipa ri gé pe sí tés

a) ok le ve les me zõ gaz da sá gi szak mér nök vagy
b) élel mi szer ipa ri gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les gépészmérnök

20. me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer ipa ri vál la la ti
gaz dál ko dás

a) ok le ve les köz gaz dász gaz dál ko dá si sza kon vagy
b) ok le ve les ag rár mér nök vagy
c) ok le ve les élel mi szer mér nök vagy
d) ok le ve les gépészmérnök

21. me zõ gaz da sá gi vad kár a) vad gaz da mér nök vagy
b) vad gaz dál ko dá si szak mér nök

22. me zõ gaz da sá gi
táp anyag-gaz dál ko dás

a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ta laj ta ni szak mér nök vagy
d) ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök vagy
e) táp anyag-gaz dál ko dá si szak mér nök vagy
f) okleveles vegyész”

„30. szán tó föl di
nö vény ter mesz tés

a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ker tész mér nök vagy
d) ok le ve les er dõ mér nök vagy
e) okleveles biológus”

„32. ter mõ föld ta laj vé del me a) ta laj ta ni szak mér nök vagy
b) ok le ve les ag rár mér nök vagy
c) ok le ve les ker tész mér nök vagy
d) ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök vagy
e) me li o rá ci ós mér nök vagy
f) okleveles erdõmérnök

33. ter mõ föld-for gal ma zás,
ter mõ föld-ér ték becs lés

a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) me li o rá ci ós mér nök vagy
d) ok le ve les erdõmérnök”

„36. er dõ kár ok le ve les er dõ mér nök

37. me zõ gaz da sá gi kár,
me zõ gaz da sá gi kár becs lés

a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök

38. szesz ipar a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ok le ve les ag rár mér nök vagy
c) ok le ve les élel mi szer mér nök vagy
d) ok le ve les gé pész mér nök vagy
e) ok le ve les me zõ gaz da sá gi gé pész mér nök vagy
f) élelmiszeripari gépészmérnök”
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3. Az Iszr. 5. szá mú mel lék let A) rész 27. és 29. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és az Iszr. 5. szá mú mel -
lék let A) ré sze a kö vet ke zõ 38–44. pont tal egészül ki:

[A) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel]

„27. köz úti köz le ke dé si for gal mi,
tá ro ló és fenn tar tó lé te sít mé nyek
tech no ló gi ai ter ve zé se és
fenntartása

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség”

„29. vas úti áru szál lí tás a) egye te mi szak mér nök, köz le ke dés épí tõ sza kon vagy
b) egye te mi szak mér nök, köz le ke dé si me ne dzser gaz da sá gi mér nök sza kon vagy
c) fõ is ko lai szak mér nök, kör nye ze ti me ne dzser sza kon vagy
d) fõ is ko lai szak mér nök, lo gisz ti kai és szál lít má nyo zá si me ne dzser sza kon vagy
e) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
f) közlekedésmérnök”

„38. út ter ve zés, -épí tés,
-üze mel te tés és -fenn tar tás

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség

39. köz le ke dé si lé te sít mé nyek
be ru há zá sa, ezek le bo nyo lí tá sa,
épí tés tech no ló gi ai, ki vi te le zé si és
minõsítési feladatai

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség

40. út épí tés, ta laj me cha ni ka és
víz te le ní tés

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség

41. köz úti mû tár gyak és egyéb
mér nö ki lé te sít mé nyek ter ve zé se,
épí té se, üze mel te té se és fenntartása

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség

42. vá ro si köz le ke dés,
for ga lom tech ni ka és
for ga lom szer ve zés

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség

43. köz le ke dé si rend szer, há ló zat,
és for ga lom ter ve zé se

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség

44. út épí tõ gé pek tech no ló gi ai
ter ve zé se, fenn tar tá sa és
üze mel te té se

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
végzettség”

4. Az Iszr. 5. szá mú mel lék let B) rész 30. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és az Iszr. 5. szá mú mel lék let
B) ré sze az aláb bi 37. pont tal egé szül ki:

[B) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az ipari területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel]

„30. ve gyé szet (ki vé ve to xi ko ló gia) a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les ve gyész vagy
d) ok le ve les ké mia szakos tanár”

„37. mû sza ki al ko tá sok,
nö vény faj ták és áru jel zõk védelme

egye te mi vagy fõ is ko lai alap kép zés ben szer zett vég zett ség és fel sõ fo kú ipar jog vé del mi
szakképesítés”
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5. Az Iszr. 10. szá mú mel lék le té nek 3. és 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közgazdaság, vám- és egyes
pénzügyi területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel]

„3. jö ve dék a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ
jö ve dé ki ügy in té zõ szak ké pe sí tés vagy
b) vám igaz ga tá si szer ve zõ vagy
c) vám igaz ga tás-szer ve zõ vagy
d) pénz ügyi szak nyo mo zó vagy
e) fõ is ko lai szak köz gaz dász, pénz ügy adó-, il le ték-, vám sza kon vagy
f) pénz ügyi adó-, il le ték-, vám szak ér tõ vagy
g) vámigazgatási tiszt”

„7. vám a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ
vám ügy in té zõ szak ké pe sí tés vagy
b) vám igaz ga tá si szer ve zõ vagy
c) vám igaz ga tás-szer ve zõ vagy
d) pénz ügyi szak nyo mo zó vagy
e) fõ is ko lai szak köz gaz dász, pénz ügy adó-, il le ték-, vám sza kon vagy
f) pénz ügyi adó-, il le ték-, vám szak ér tõ vagy
g) vámigazgatási tiszt”

6. Az Iszr. 11. szá mú mel lék let 14., 16. és 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a lakás- és építésügyi, 
valamint az idegenforgalmi területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel]

„14. táj- és kert épí té szet a) ok le ve les táj épí tész mér nök vagy
b) ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök vagy
c) ok le ve les táj- és kert épí tész sza kos kertészmérnök”

„16. te le pü lés ren de zés a) ok le ve les te le pü lés mér nök vagy
b) ok le ve les épí tész mér nök vagy
c) ok le ve les táj épí tész mér nök vagy
d) ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök vagy
e) ok le ve les táj- és kert épí tész szakos kertészmérnök

17. te rü let ren de zés a) ok le ve les te le pü lés mér nök vagy
b) ok le ve les táj épí tész mér nök vagy
c) ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök vagy
d) ok le ve les táj- és kert épí tész sza kos ker tész mér nök vagy
e) ok le ve les épí tész mér nök vagy
f) okleveles építõmérnök”

2007/129. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9521



5. számú melléklet a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelethez

,,2. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs ga bi zott ság

Akk re di tá ci ós lajst rom szám:

............../200........ szám

TANÚSÍTVÁNY

Az Igazságügyi Szakértõi Vizsgabizottság tanúsítja, hogy

..........................................................................................................

aki ...................................................................., ............. év ........................ hó ......... nap ján szü le tett, az igaz ság -
ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges jogi vizs gát letette.

........................................., ............. év ................................... hó ........... nap

................................................. 

a vizs ga bi zott ság el nö ke

................................................ .................................................... 

          a vizs ga bi zott ság tag ja                            a vizs ga bi zott ság tag ja

P. H.”

6. számú mellékletnmb a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelethez

,,3. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs ga bi zott ság

Akk re di tá ci ós lajst rom szám:

............../200........ szám

TANÚSÍTVÁNY

Az Igazságügyi Szakértõi Vizsgabizottság tanúsítja, hogy

..........................................................................................................

aki ...................................................................., ............. év ........................ hó ......... nap ján szü le tett, az igaz ság -
ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges jogi ok ta tá son .......................................-ig ter je dõ idõ szak ban részt 
vett.

........................................., ............. év ................................... hó ........... nap

............................................................................... 

az Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs ga bi zott ság tag ja

P. H.”
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A szociális és munkaügyi miniszter
27/2007. (IX. 29.) SZMM

rendelete

a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 125.  §-ának (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 71.  §-ának (2) be kez dé sé re és a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény 2.  §-ának (3) be kez dé sé re is –, a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – ki ter jed min den mun kál ta tó ra, köz igaz ga -
tá si szerv re (a továb biak ban együtt: mun kál ta tó) és az ál ta -
luk fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra, köz al kal ma zot tak ra,
köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra (a továb biak ban
együtt: mun ka vál la ló).

(2) E ren de let nem érin ti a meg sza kí tás nél kül üze me lõ
és a ren del te té se foly tán a mun ka szü ne ti na po kon is mû kö -
dõ mun kál ta tó nál, il let ve az ilyen jel le gû mun ka kör ben
fog lal koz ta tott mun ka vál la lók mun ka rend jét.

2.  §

A 2008. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li – a nap tár sze -
rin ti mun ka rend tõl való el té rés sel járó – mun ka rend a
következõ:

a) áp ri lis 26., szom bat mun ka nap,
má jus 2., pén tek pi he nõ nap,

b) ok tó ber 18., szom bat mun ka nap,
ok tó ber 24., pén tek pi he nõ nap,

c) de cem ber 20., szom bat mun ka nap,
de cem ber 24., szer da pi he nõ nap.

3.  §

A la kos sá gi el lá tást és szol gál ta tást vég zõ, va la mint az
ál ta lá nos tól el té rõ mun ka idõ-be osz tás ban fog lal koz ta tott
mun ka vál la lók mun ka rend je a 2.  §-tól el té rõ en is meg ha tá -
roz ha tó.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
28/2007. (IX. 29.) SZMM

rendelete

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjérõl  szóló 

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet
módosításáról

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
23.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ben el jár va – 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.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kör ben
 eljáró egész ség ügyi mi nisz ter rel egyetértésben – a
következõ rendeletet adom ki:

1.  §

A mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi -
ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §-ának (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(4) Tö rés el le ni vé de lem mel kell el lát ni azo kat az aj tó -
kat és ka pu kat, ame lyek nek az át lát szó vagy át tet szõ be té -
tei nem biz ton sá gos anyag ból ké szül tek, és e miatt fenn áll -
hat a mun ka vál la ló megsérülésének kockázata.”

2.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka vál la lók ré szé re tisz ta le ve gõ jû, kel lõ
meg vi lá gí tá sú, szük ség ese tén fût he tõ, to váb bá könnyen
– me leg mun ka he lyek ese tén zárt fo lyo són ke resz tül – el -
ér he tõ pi he nõ he lyi sé get kell biz to sí ta ni, ha 10 fõ nél több
mun ka vál la lót al kal maz nak vagy a vég zett te vé keny ség
jel le ge (ve szé lyes anyag fel hasz ná lá sa, hi deg vagy me leg
klí ma ha tá sá nak ér vé nye sü lé se) ezt szük sé ges sé te szi. Ezt
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az elõ írást nem kell al kal maz ni ak kor, ami kor a mun ka vál -
la ló kat iro dák ban vagy azok hoz ha son ló olyan mun ka he -
lye ken alkalmazzák, ahol a szünetek alatt ezzel
egyenértékû pihenési lehetõség biztosítható.”

3.  §

Az R. 18.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a mun ka kö rül mé nyek úgy kí ván ják – kü lö nö sen 
ve szé lyes anya gok, ned ves ség, szennye zõ dés ese tén –, kü -
lön öl tö zõ szek rényt kell biz to sí ta ni azo kon a szek ré nye -
ken kí vül, ahol a mun ka vál la lók az utcai ruhájukat
tartják.”

4.  §

(1) Az R. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka vál la lók ré szé re ele gen dõ és meg fe le lõ zu -
ha nyo zót kell biz to sí ta ni, ha a mun ka jel le ge vagy egyéb
egész ség ügyi ok ezt szükségessé teszi.”

(2) Az R. 19.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A zu hany zó kat olyan be ren de zé sek kel kell fel sze -
rel ni, ame lyek va la mennyi mun ka vál la ló ré szé re le he tõ vé
te szik a hi gi é nés kö ve tel mé nyek nek megfelelõ tisztál -
kodást.”

(3) Az R. 19.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha az (1) be kez dés sze rint zu ha nyo zó ki ala kí tá sá ra
nincs szük ség, ak kor ele gen dõ szá mú, fo lyó víz zel (szük -
ség sze rint me leg víz zel) el lá tott meg fe le lõ mos dó kagy lót
kell a mun ka hely kör nye ze té ben biz to sí ta ni úgy, hogy a
hi gi é nés kö ve tel mé nyek meg tart ha tók le gye nek, és a kéz
szá rí tá sá hoz meg fe le lõ eszköz vagy berendezés álljon
rendelkezésre.”

5.  §

Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Min den mun ka he lyen és mû szak ban a te vé keny ség
és a mun ka fo lya ma tok ve szé lyes sé gé tõl, il let ve az ott dol -
go zók szá má tól füg gõ en ki ala kí tott el sõ se gély nyúj tó fel -
sze re lést vagy men tõ do bozt és a mun ka vál la lók kö zül ki -
kép zett, el sõ se gély nyúj tás ra ki je lölt sze mély je len lé tét
kell biz to sí ta ni. Egy vagy több el sõ se gély nyúj tás ra szol -
gáló – hord ággyal is könnyen meg kö ze lít he tõ – he lyi sé get
kell biz to sí ta ni ott, ahol a he lyi sé gek mérete, a végzett
tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt
indokolja.”

6.  §

Az R. 25.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let a mun ka he lyi biz ton sá gi és egész ség -
vé del mi mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl  szóló 89/654/EGK
ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szolgálja.”

7.  §

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

„2. A mun ka he lye ken a zaj szint je a ma ra dan dó hal lás -
ká ro so dás meg elõ zé se ér de ké ben nem ha lad hat ja meg a
mun ka vál la ló kat érõ zaj ex po zí ci ó ra vo nat ko zó mi ni má lis
egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek rõl  szóló 66/2005.
(XII. 22.) EüM ren de let 3.  §-ának (1) bekezdésében
megadott határértékeket.”

8.  §

Ez a ren de let a mun ka he lyi biz ton sá gi és egész ség vé -
del mi mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl  szóló 89/654/EGK ta -
ná csi irány elv I. mel lék let 11.4. pont já nak, 16.1. pont já -
nak, 18.1.2. pont já nak, 18.2.1. pont já nak, 18.2.3. pont já -
nak és 19. pont já nak való megfelelést szolgálja.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg

a) a mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek
mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2005. (VI. 24.)
FMM–EüM együttes rendelet,

b) a mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek
mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 28/2005. (XII. 28.)
FMM–EüM együt tes rendelet, valamint

c) az egyes mi nisz te ri ren de le tek nek az egy sé ges mun -
ka vé del mi ha tó ság meg szer ve zé sé vel kap cso la tos mó do sí -
tá sá ról  szóló 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet 2.  §-a
 a ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en ala pí tott
mun kál ta tók a ren de let 1–5.  §-ai ban meg ál la pí tott kö te le -
zett sé gek nek leg ké sõbb 2008. ja nu ár 1-jé ig kell, hogy
megfeleljenek.

(3) Ez a ren de let – a 9.  § (2) be kez dés ki vé te lé vel – a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 8. na pon a ha tá lyát veszti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróra átszámított
árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló 1995. évi CXVII. tör vény – 2002. évi XLII. tör vény 28. §
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82. §-a (1) be kez dé se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti Bank hi va -
ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:

Or szág Pénz nem ISO 1 euro = 

Af ga nisz tán afg ha ni AFN 69.9485

Al bá nia lek ALL 123.6000

Al gé ria dí nár DZD 96.9846

Ame ri kai Vir gin-szi ge tek USA dol lár USD 1.4094

An dor ra euró EUR 1.0000

An go la kwan za AOA 105.6810

An ti gua ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8053

Ar gen tí na peso ARS 4.4342

Aru ba flo rin AWG 2.5228

Azer baj dzsán új ma nat AZN 1.2035

Azo ri-szi ge tek euró EUR 1.0000

Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár BSD 1.4094

Bah re in bah re i ni dí nár BHD 0.5314

Ba le ár-szi ge tek euró EUR 1.0000

Bang la des taka BDT 96.8294

Bar ba dos bar ba do si dol lár BBD 2.8187

Be li ze be li zei dol lár BZD 2.7623

Be lo russzia be lo rusz ru bel BYR 3028.6900

Be nin CFA frank XOF 655.9570

Ber mu da ber mu dai dol lár BMD 1.4094

Bhu tan ngult rum BTN 56.2472

Bis sau-Gu i nea CFA frank XOF 655.9570

Bo lí via bo li vi a no BOB 10.9366

Bosz nia Her ceg ovi na már ka BAM 1.9558

Bots wa na pula BWP 8.6650

Brit-Vir gin-szi ge tek USA dol lár USD 1.4094

Bru nei bru nei dol lár BND 2.1217

Bur ki na Faso CFA frank XOF 655.9570

Bu run di bu run di frank BIF 1555.2800

Chi le chi lei peso CLP 721.5170

Cip rus cip ru si font CYP 0.5843

Co mo re-szi ge tek co mo rei frank KMF 491.9680

Cos ta-Ri ca co lon CRC 730.8120

Csád CFA frank XAF 655.9570

Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand ZAR 9.8662

Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8053

2007/129. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9525



Or szág Pénz nem ISO 1 euro = 

Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso DOP 47.2838

Dzsi bu ti dzsi bu ti frank DJF 247.7300

Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank XAF 655.9570

Egye sült Arab Emi rá tu sok dir ham AED 5.1727

Egyip tom egyip to mi font EGP 7.9065

El Sal va dor co lon SVC 12.3347

Ele fánt csont part CFA frank XOF 655.9570

Ecu a dor USA dol lár USD 1.4094

Erit rea nak fa ERN 21.1410

Eti ó pia eti ó pi ai birr ETB 12.8006

Észak-Ko rea észak-ko re ai won KPW 170.6000

Falk land-szi ge tek falk lan di font FKP 0.6975

Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na DKK 7.4537

Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár FJD 2.2378

Fran cia csen des-óce á ni szi ge tek CFP frank XPF 119.2500

Fran cia Gu y a na euró EUR 1.0000

Fü löp-szi ge tek peso PHP 63.8436

Ga bon CFA frank XAF 655.9570

Gam bia da la si GMD 30.8649

Gha na cedi GHS 1,3343

Gib ral tár gib ral tá ri font GIP 0.6975

Gre na da ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8053

Grú zia lari GEL 2.3409

Grön land dán ko ro na DKK 7.4537

Gu a de lo u pe euró EUR 1.0000

Guam USA dol lár USD 1.4094

Gu a te ma la qu et zal GTQ 10.8590

Gu y a na gu y a nai dol lár GYD 287.7990

Gu i nea gu i ne ai frank GNF 5847.4000

Ha i ti go ur de HTG 50.2434

Hol land An til lák a. gul den ANG 2.5228

Hon du ras lem pi ra HNL 26.6297

Hong kong hong kon gi dol lár HKD 10.9694

In dia in di ai rú pia INR 56.2472

In do né zia rú pia IDR 12909.6000

Irak új ira ki dí nár IQD 1739.9000

Irán riál IRR 13121.0000

Iz ra el she kel ILS 5.7010

Ja ma i ca ja ma i cai dol lár JMD 98.3375

Je men riál YER 280.3900

Jor dá nia jor dá ni ai dí nár JOD 0.9986

Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár KYD 1.2021

Kam bo dzsa riel KHR 5672.8400

Ka me run CFA frank XAF 655.9570

Ka ná ri-szi ge tek euró EUR 1.0000

Ka tar ka ta ri riál QAR 5.1283

Ka zahsz tán ten ge KZT 171.6240

Ke nya ke nyai schil ling KES 94.6379

Kir giz Köz tár sa ság szom KGS 52.3926
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Or szág Pénz nem ISO 1 euro = 

Ki ri ba ti auszt rál dol lár AUD 1.6291

Ko lum bia ko lum bi ai peso COP 2856.7900

Kon gó CFA frank XAF 655.9570

Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank CDF 789.2370

Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság CFA frank XAF 655.9570

Kuba ku bai peso CUP 1.4094

La osz új kip LAK 13551.4000

Le sot ho ma lo ti LSL 9.8662

Li ba non li ba no ni font LBP 2131.6400

Li bé ria li bé ri ai dol lár LRD 81.7452

Li ech tens te in sváj ci frank CHF 1.6519

Lí bia lí bi ai dí nár LYD 1.7674

Ma da gasz kár ari a ry MGA 2596.0200

Ma de i ra euró EUR 1.0000

Ma kaó pa ta ca MOP 11.2984

Ma ce dó nia dí nár MKD 61.6521

Ma laj zia ring git MYR 4.8545

Ma la wi ma la wi kwa cha MWK 196.9970

Mal dív-szi ge tek rú fia MVR 18.0397

Mali CFA frank XOF 655.9570

Ma rok kó dir ham MAD 11.3004

Mar ti ni que euró EUR 1.0000

Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia MUR 42.9148

Ma u ri tá nia ou gu i ya MRO 365.5440

Mál ta mál tai líra MTL 0.4293

Mol dá via mol dáv lej MDL 16.2639

Mo na co euró EUR 1.0000

Mon gó lia tug rik MNT 1676.4200

Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8053

Mo zam bik új me ti cal MZN 36.8558

My an mar kyat MMK 9.0483

Na mí bia na mí bi ai dol lár NAD 9.8662

Na u ru auszt rál dol lár AUD 1.6291

Ne pál ne pá li rú pia NPR 89.9955

Ni ger CFA frank XOF 655.9570

Ni gé ria na i ra NGN 176.8730

Ni ca ra gua cor do ba NIO 26.2837

Omán omá ni rial OMR 0.5426

Ör mény or szág dram AMD 474.9680

Pa kisz tán rú pia PKR 85.4278

Pa na ma bal boa PAB 1.4094

Pá pua Új-Gu i nea kina PGK 4.0667

Pa ra gu ay gu a ra ni PYG 7018.5700

Peru új sol PEN 4.3852

Pit ca irn-szi get új-zé lan di dol lár NZD 1.8952

Pu er to Rico USA dol lár USD 1.4094

Ré un ion euró EUR 1.0000

Ru an da ru an dai frank RWF 770.9640

Sa int Chris top her ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8053
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Or szág Pénz nem ISO 1 euro = 

Sa int Lu cia ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8053

Sa int Pi er re és Mi qu e lon-szi get euró EUR 1.0000

Sa int Vin cent szi get ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8053

Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szige te ki dol lár SBD 10.3617

Sa moa-szi ge tek tala WST 3.6587

San Ma ri no euró EUR 1.0000

Sao Tomé és Prín ci pe dob ra STD 19365.2000

Se y chel le-szi ge tek se y chel le-i rú pia SCR 9.8813

Si er ra Le o ne le o ne SLL 4204.9200

Spa nyol ki kö tõk Észak-Af ri ká ban euró EUR 1.0000

Sri-Lan ka sri-lan ka-i rú pia LKR 159.8910

Su ri nam su ri na mi dol lár SRD 3.8687

Sza úd-Ará bia sza ú di riál SAR 5.2731

Sze ne gál CFA frank XOF 655.9570

Szent Ilo na-szi get Szent Ilo na-i font SHP 0.6975

Szin ga púr szin ga pú ri dol lár SGD 2.1217

Szí ria szí ri ai font SYP 72.2318

Szo má lia szo má li ai schil ling SOS 1909.7400

Szu dán szu dá ni font SDD 2.8710

Szvá zi föld li lan ge ni SZL 9.8662

Taj van taj va ni dol lár TWD 46.4466

Tan zá nia tan zá ni ai schil ling TZS 1743.3700

Tá dzsi kisz tán tá dzsik szo mo ni TJS 0.8302

Tha i föld baht THB 48.2069

Togo CFA frank XOF 655.9570

Ton ga-szi ge tek pa an ga TOP 2.8152

Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói dol lár TTD 8.8739

Tu né zia tu né zi ai dí nár TND 1.7697

Turks- és Ca i cos-szi ge tek USA dol lár USD 1.4094

Tu va lu auszt rál dol lár AUD 1.6291

Türk mén ma nat TMM 7328.8800

Ugan da ugan dai új schil ling UGX 2476.2300

Uru gu ay uru gu ay-i peso UYU 32.6617

Üz be gisz tán üz bég szom UZS 1795.9500

Va nu a tu vatu VUV 143.5000

Va ti kán euró EUR 1.0000

Ve ne zu e la bo lí var VEB 3026.3000

Vi et nam dong VND 22803.3000

Zam bia kwa cha ZMK 5447.1400

Zim bab we zim bab we-i dol lár ZWD 42280.5000

Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do CVE 110.7790

Ma gyar Nem ze ti Bank
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A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(6721 Szeged, Deák Ferenc utca 17.)

h i r d e t m é n y e

A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga – a föld ren de zõ és föld ki -
adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vény 4/B.  §-a (5) be kez dé se és 9.  §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a hód me zõ vá sár he lyi Hód csil lag Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Hód me zõ vá sár hely, Ta nya 2552., Hód csil lag Szö vet ke zet Köz pont.

A sor so lás ide je: 2007. ok tó ber 30. (kedd) 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Hódmezõvásárhely

Bel te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

16040 szán tó 0,9643 33,56

16204/14 szán tó 2,7631 96,16

17130/1 szán tó 1,1049 32,59

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

0169/17 erdõ 1,1992 11,63
0169/23 gyep (le ge lõ) 0,2412 5,04
0172/6 szán tó 30,0394 1018,30 Ki ad ha tó: 43526/207610 tu laj do ni

há nyad (213,49 AK)
0172/8 szán tó 0,3760 13,08
0172/17 szán tó, ud var 3,7074 125,27
0174/4 szán tó 0,2876 10,01
0176/50 szán tó 1,1223 39,06
0176/51 gyep (le ge lõ) 0,3644 7,62
0181/1 gyep (le ge lõ) 8,2199 62,49
0181/7 gyep (rét) 4,4542 146,99 Já rá si min ta tér
0183/7 szán tó, ta nya 0,1439 5,01
0183/36 erdõ 0,5648 5,48 Ki ad ha tó: 21252/1080948 tu laj do ni

há nyad (0,11 AK)
0183/58 szán tó 22,5814 754,07 Ki ad ha tó: 21252/472848 tu laj do ni

há nyad (33,89 AK)
0243/26 erdõ 0,4636 4,50
0247/44 erdõ 0,9117 8,84
0247/56 szán tó 0,5622 19,56
0247/58 szán tó 0,2980 10,37
0247/72 erdõ, szán tó 1,0996 17,84
0247/85 erdõ, szán tó 3,7451 71,53
0249/7 gyep (le ge lõ) 0,5755 7,83
0249/21 szán tó 9,9136 344,99 Ki ad ha tó: 286/68998 tu laj do ni

há nyad (1,43 AK)
0252/4 szán tó 2,0034 69,72
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

0254/13 erdõ 0,4707 4,57 Ki ad ha tó: 1140/1468128 tu laj do ni
há nyad (0,00 AK) (0,0003 ha)

0254/14 erdõ 0,2935 2,85 Ki ad ha tó: 1140/1468128 tu laj do ni
há nyad (0,00 AK) (0,0001 ha)

0254/16 szán tó, gyep
(le ge lõ)

18,5909 618,35 Ki ad ha tó: 1140/382000 tu laj do ni
há nyad (1,85 AK)

0258/8 erdõ 0,5865 5,69
0264/22 szán tó, erdõ 18,1147 577,43 Ki ad ha tó: 60/57673 tu laj do ni há nyad

(0,60 AK)
0270/17 szán tó 55,6511 1932,63 Ki ad ha tó: 3570/1161978 tu laj do ni

há nyad (5,94 AK)
0276/9 szán tó 0,2844 9,90
0276/17 szán tó, gyep

(le ge lõ), fá sí tott
te rü let

3,8502 129,32 Ki ad ha tó: 185/13941 tu laj do ni
há nyad (1,72 AK)

0282/19 szán tó 0,5698 19,83
0292/22 szán tó 0,2783 9,68
0296/34 szán tó 1,3863 44,03
0296/35 szán tó 0,5395 18,77
0300/9 szán tó 0,5467 19,03
0304/6 szán tó 0,3600 8,50
0304/7 gyep (le ge lõ),

ta nya
0,1439 1,96

0305/2 gyep (le ge lõ),
szán tó

8,0257 102,12

0305/3 erdõ 0,5128 4,97
0309/14 gyep (le ge lõ) 0,5749 7,82
0340/25 gyep (le ge lõ) 0,1438 1,96
0361/37 szán tó 0,2253 7,84
0361/41 szán tó 0,2854 8,42
0361/42 szán tó 0,5077 17,67
0361/43 gyep (rét) 0,2742 4,52
0361/44 gyep (rét) 0,4794 7,91
0386/5 szán tó 0,5758 13,99
0392/5 gyep (le ge lõ) 0,2158 1,88 Jogi jel leg: Kö rös–Ma ros Nem ze ti

Park
0396/26 szán tó 0,0771 1,87
0405/6 gyep (le ge lõ) 0,5755 5,01
0405/28 szán tó 3,1270 92,25 Ki ad ha tó: 1756/18450 tu laj do ni

há nyad (8,78 AK)
0405/36 szán tó 1,1654 28,32 Ki ad ha tó: 1488/8496 tu laj do ni

há nyad (4,96 AK)
0405/37 szán tó 0,7609 18,49
0412/2 gyep (le ge lõ) 0,5755 2,01 Jogi jel leg: Kö rös–Ma ros Nem ze ti

Park
0418/110 gyep (le ge lõ) 4,8621 42,30
0418/118 gyep (le ge lõ) 0,9092 7,91
0418/125 szán tó, gyep (rét) 7,7740 172,15 Jogi jel leg: Kö rös–Ma ros Nem ze ti

Park
01648/14 erdõ 1,2388 8,18
01653/21 szán tó 0,6626 19,55
01653/22 erdõ, víz ál lás 1,0323 2,64
01662/30 gyep (le ge lõ) 0,5903 2,07
01664/2 gyep (le ge lõ) 0,0384 0,33
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

01666/5 szán tó 0,2552 7,53
01666/8 gyep (le ge lõ) 7,5177 57,25 Ki ad ha tó: 1000/9040 tu laj do ni

há nyad (6,33 AK)
01667/19 szán tó 1,6356 26,99
01667/21 szán tó 1,2359 30,03
01704/3 szán tó 3,8449 51,38 Ki ad ha tó: 26397/46206 tu laj do ni

há nyad (29,35 AK)
01706/9 gyep (le ge lõ),

erdõ, fá sí tott
te rü let

113,4329 487,69 Ki ad ha tó: 37250/82214 tu laj do ni
há nyad (220,96 AK)

01706/12 gyep (le ge lõ) 0,2040 0,71
01771/26 szán tó 2,2402 25,14
01799/9 gyep (le ge lõ) 25,7197 204,85
01806/1 szán tó 19,1302 490,93 Ki ad ha tó: 44305/49003 tu laj do ni

há nyad (443,86 AK)
01834/7 szán tó 0,5755 16,98
01842/10 szán tó 0,4183 12,34
01842/11 szán tó, ta nya 35,5890 896,31
01842/16 szán tó 1,5507 40,39
01842/26 szán tó, erdõ 1,9362 27,59
01844/3 szán tó 1,2152 20,05
01852/6 erdõ 1,1007 7,26
01852/7 szán tó 1,1255 33,20
01857/4 erdõ 0,8785 5,80
01868/2 szán tó 0,1750 4,25
01868/4 erdõ 1,6728 11,04 Ki ad ha tó: 333/675153 tu laj do ni

há nyad (0,01 AK)
01868/32 szán tó 7,4392 188,67 Ki ad ha tó: 333/58071 tu laj do ni

há nyad (1,08 AK)
01878/20 erdõ 3,3321 21,99
01881/2 szán tó 0,2878 8,49
01884/2 gyep (le ge lõ) 0,9842 8,56
01886/1 szán tó, gyep

(le ge lõ), fá sí tott
te rü let

35,9511 481,81 Ki ad ha tó: 42957/47409 tu laj do ni
há nyad (436,56 AK)

01888/5 szán tó, erdõ 10,8824 213,38 Ki ad ha tó: 456/46194 tu laj do ni
há nyad (2,11 AK)

01888/17 szán tó, erdõ, gyep 
(le ge lõ), fá sí tott
te rü let

15,2171 263,01 Ki ad ha tó: 13371/25378 tu laj do ni
há nyad (138,57 AK)

01891/7 erdõ 2,6126 17,24
01891/8 erdõ 0,5327 3,52
01896/12 erdõ 0,2780 1,83
01898/11 szán tó 1,2887 38,02
01913 szán tó 53,2033 1645,45 Ki ad ha tó: 2318/333568 tu laj do ni

há nyad (11,43 AK)
01945/5 szán tó 0,3202 5,28
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Te le pü lés: Makó

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

037/23 erdõ 0,5556 3,28

037/24 erdõ 0,2841 1,68

056/9 szán tó 1,7050 65,71

078 gyep (le ge lõ) 0,3826 3,33

087/41 erdõ 0,1700 1,00

088/6 szán tó 3,4654 135,32

0563/45 gyep (le ge lõ) 0,2960 2,58

Te le pü lés: Ma ros le le

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

0114/6 erdõ 0,4025 2,37

0245/25 szán tó 0,4714 15,31

0247/12 anyag gö dör 0,5208 2,48

Te le pü lés: Bé kés sám son

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

0279/69 szán tó 16,5184 351,08

0279/81 szán tó 1,9506 43,55 Ki ad ha tó: 265/4355 tu laj do ni há nyad
(2,65 AK)

0287/29 szán tó 27,4892 879,22 Ki ad ha tó: 83817/87978 tu laj do ni
há nyad (838,17 AK)

0288/20 szán tó, gyep (rét) 48,2930 1432,52 Ki ad ha tó: 76690/142958 tu laj do ni
há nyad (768,47 AK)

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá gá hoz.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



9536 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/129. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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