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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
409/2007. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedésbiztonság egyes állami
feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi

forrásokról és azok felhasználásának módjáról  szóló
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé se a) pont já nak 4. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében a Kor mány a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta i nak 
tel je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok ról és azok fel -
hasz ná lá sá nak mód já ról  szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

(Az or szág köz le ke dés biz ton sá ga ja ví tá sá val, a köz úti
bal ese tek meg elõ zé sé vel össze füg gõ egyes ál la mi fel ada -
tok tel je sí té sé nek pénz ügyi for rá sai:)

„d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si
bír ság köz le ke dés biz ton sá gi cél ra for dít ha tó ré sze.”

[(a továb biak ban: be vé tel)].

2.  §

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

„2.  § (1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott be vé tel az aláb bi
köz le ke dés biz ton ság ja ví tá sá val össze füg gõ fel ada tok tel -
je sí té sé re hasz nál ha tó fel:

a) a köz úti köz le ke dés ter ve zé sé hez, fej lesz té sé hez és
sza bá lyo zá sá hoz szük sé ges, a biz ton sá got szol gá ló szak -
mai adat gyûj tõ, ér té ke lõ és ku ta tó-elem zõ mun kák ra, azok 
pub li ká lá sá ra, szak mai to vább kép zé sek, kon fe ren ci ák tá -
mo ga tá sá ra, a for ga lom el len õr zé sét és sza bá lyo zá sát szol -
gá ló tech ni kai esz kö zök fej lesz té sé re, a kap cso ló dó kom -
mu ni ká ci ós te vé keny sé gek re,

b) a köz úti köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló köz ok ta tá -
si in téz mé nyi ne ve lé si te vé keny ség szak mai tá mo ga tá sá ra,

c) az ál la mi fel ada tok meg valósítására ki ala kí tott pro -
jek te ket (ak ció prog ra mo kat) ko or di ná ló tit kár ság te vé -
keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra,

d) a köz úti köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló fel vi lá go -
sí tás ra és kom mu ni ká ci ó ra,

e) a köz úti köz le ke dés el len õr zé se ha té kony sá gát szol -
gá ló tech ni kai esz kö zök be szer zé sé re és üze mel te té sé re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sa és a be vé te lek fel hasz ná lá sa

a) az a)–c) pon tok te kin te té ben a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter,

b) a d)–e) pon tok te kin te té ben a köz le ke dé sért és a köz -
le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter

fel ada ta.”

3.  §

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

„(2) A be vé telt há rom egy mást kö ve tõ évre  szóló ak ció -
prog ram alap ján ki dol go zott éves in téz ke dé si terv alap ján
le het fel hasz nál ni. Az ak ció prog ra mot a há rom éves idõ -
tar tam le jár tát meg elõ zõ év má jus 31-éig, az éves in téz ke -
dé si ter vet pe dig a tárgy évet meg elõ zõ év jú ni us 30-áig a
köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter – a 2.  § (1) be kez dés
d)–e) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok te kin te té ben a
köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyetértés -
ben – hagy ja jóvá.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2008. jú ni us 1-jén ha tá lyát veszti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
4.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész lép.

(3) Az R. 4.  §-ának – e ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott –
(2) be kez dé sé ben elõ írt ak ció prog ra mot elsõ al ka lom mal a 
2008–2010. évek re kell el ké szí te ni, és azt a köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter – a 2.  § (1) be kez dés d)–e) pont já ban
meg ha tá ro zott fel ada tok te kin te té ben a köz le ke dés ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – leg ké sõbb
2008. már ci us 31-éig, az ez alap ján ké szü lõ, a 2008. évre
 szóló éves in téz ke dé si ter vet pe dig 2008. má jus 31-éig
hagy ja jóvá.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Kormány
410/2007. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának

rendjérõl és az ellenõrzésben történõ közremûködés
feltételeirõl

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés a) pont já nak 5., 20., 21. és 22. al pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 21.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján – a 2–8.  §-ban hi vat ko zott ren del ke zé sek meg sér -
té se ese tén – a gép jár mû üzem ben tar tó já val, il let ve a Kkt.
21/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár -
mû vet hasz ná lat ra át ve võ sze méllyel (a továb biak ban
együtt: gép jár mû üze mel te tõ) szem ben az e ren de let ben
meg ha tá ro zott össze gû köz igaz ga tá si bír sá got kell ki -
szabni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban üzem ben tar tó – ki vé ve,
ha üzem ben tar tói jog vál to zá sát tar tal ma zó ok irat en nek
el len ke zõ jét iga zol ja – a gép jár mû nek a köz úti köz le ke dé -
si nyil ván tar tás ról  szóló tör vény alap ján ve ze tett nyil ván -
tar tás ba be jegy zett üzem ben tar tó ja, vagy a te lep hely sze -
rin ti or szág ha tó sá ga ál tal ki bo csá tott ok irat ba (for gal mi
en ge dély) be jegy zett üzem ben tar tó ja.

2.  §

(1) A Kkt. 21.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já hoz kap -
cso ló dó an a gép jár mû üze mel te tõ je az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott össze gû bír sá got kö te les fi zet ni, ha a gép -
jár mû vel a meg en ge dett leg na gyobb se bes sé get túl lép ték
(a továb biak ban: se bes ség túl lé pés).

(2) Nem kell meg fi zet nie a gép jár mû üze mel te tõ nek az
(1) be kez dés sze rin ti bír sá got, ha vele szemben

a) ugyan ar ra az idõ re vo nat ko zó át lag se bes ség meg ál -
la pí tá sa alap ján se bes ség túl lé pés  miatt szab tak ki azo nos
vagy na gyobb össze gû bír sá got, vagy

b) a se bes ség túl lé pést meg elõ zõ, vagy azt kö ve tõ
10 per cen be lül meg va ló sult se bes ség túl lé pés  miatt azo nos 
vagy na gyobb össze gû má sik bír sá got szab tak ki, és a bír -
sá got meg fi zet te.

(3) Csak a már meg fi ze tett bír ság és az új on nan ki sza -
bott bír ság összeg kö zöt ti kü lönb sé get kell meg fi zet nie a
gép jár mû üze mel te tõ nek, ha vele szem ben

a) ugyan ar ra az idõ re vo nat ko zó át lag se bes ség meg ál -
la pí tá sa alap ján se bes ség túl lé pés  miatt szab tak ki ki sebb
össze gû bírságot, vagy

b) a se bes ség túl lé pést meg elõ zõ, vagy azt kö ve tõ
10 per cen be lül meg va ló sult se bes ség túl lé pés  miatt ki sebb
össze gû másik bírságot
szab tak ki.

3.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés b) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

4.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés c) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

5.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés d) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 4. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

6.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés e) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

7.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés f) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott
össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

8.  §

A Kkt. 21.  § (1) be kez dés g) pont já hoz kap cso ló dó an a
gép jár mû üze mel te tõ je a 7. mel lék let ben meg ha tá ro zott
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össze gû bír sá got kö te les fi zet ni az ab ban hi vat ko zott jog -
sza bá lyi ren del ke zés meg sér té se ese té ben.

9.  §

A Kor mány a bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta -
tá sá ra

a) elsõ fo kon
aa) He ves, Bor sod-Aba új-Zemp lén és Nóg rád me -

gyék re ki ter je dõ ille té kességgel a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei rend õrfõkapitányt,

ab) Sza bolcs-Szat már-Be reg, Haj dú-Bi har, Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gyék re ki ter je dõ ille té kességgel a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me gyei rend õrfõkapitányt,

ac) Bé kés, Csong rád, Bács-Kis kun me gyék re ki ter je dõ 
ille té kességgel a Csong rád me gyei rend õrfõkapitányt,

ad) Vas, Gyõr-Mo son-Sop ron, Zala me gyék re ki ter je -
dõ ille té kességgel a Vas me gyei rend õrfõkapitányt,

ae) Ba ra nya, So mogy, Tol na me gyék re ki ter je dõ ille té -
kességgel a Ba ra nya me gyei rend õrfõkapitányt,

af) Fej ér, Veszp rém, Ko má rom-Esz ter gom me gyék re
ki ter je dõ ille té kességgel a Fej ér me gyei rend õr fõkapi -
tányt,

ag) Bu da pest re és Pest me gyé re ki ter je dõ ille té kes -
séggel a bu da pes ti rend õrfõkapitányt,

b) má sod fo kon az or szá gos rend õrfõkapitányt
je lö li ki.

10.  §

A 2–8.  § alap ján be sze dett bír ság össze gét a bír sá got ki -
sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül, az el já ró ha tó ság ré szé re, an nak a 8. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott, Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni.

11.  §

(1) A 2–8.  § alap ján be sze dett bír ság ból a köz út ke ze lõ -
je ré szé re meg kell té rí te ni a Rend õr ség és a köz út ke ze lõ je 
kö zött lévõ együtt mû kö dé si meg ál la po dás sze rin ti össze -
get, ha a sza bály sze gést iga zo ló fel vé telt a köz út ke ze lõ je
ké szí tet te.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás ban meg ha tá ro zott összeg nek fe dez nie kell

a) a fel vé telt ké szí tõ be ren de zés rend szer be ál lí tá sá nak
költségét,

b) a fel vé telt ké szí tõ be ren de zés mû köd te té sé hez szük -
sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak költ -
ségét,

c) fel vé tel meg kül dé sé nek költ sé gét, va la mint
d) in do kolt nye re ség há nya dot.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dé si meg ál la po -
dás meg kö té sé hez a (2) be kez dés sze rin ti összeg meg ha tá -
ro zá sa te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té se szük sé ges.

(4) Az el já ró ha tó ság a be sze dett bír ság ból szár ma zó, az
(1) be kez dés alap ján le vont összeg után fenn ma ra dó be vé -
te lét ha von ta be fi ze ti a fel ügye le ti szerv fe je ze ti befizetési
számlájára.

(5) A köz pon ti költ ség ve tés be a (4) be kez dés sze rint be -
fo lyó össze get a Kor mány rész ben köz le ke dés biz ton sá gi
cél ra, így különösen

a) a köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada ta i -
nak tel je sí té sé hez szük sé ges pénz ügyi for rás biztosítására,

b) a köz le ke dés biz ton sá got ja ví tó köz úti inf ra struk tú ra
fej lesz té sé re, valamint

c) a Rend õr ség köz le ke dés ren dé sze ti fel ada ta i nak el lá -
tá sá ra szol gá ló esz köz ál lo má nyá nak fejlesztésére
for dít ja.

12.  §

(1) A 2–8.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek meg sér té sét iga zo ló kép fel vé te lek ké szí té sé re, to váb -
bí tá sá ra a rend õrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
76.  §-a alap ján a Rend õr ség, va la mint – az ál ta la ke zelt
köz uta kon – a Kkt. 33.  § (1) be kez dés és a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 63/A.  § sze -
rin ti köz út ke ze lõ je – írás ba fog lalt vál lal ko zá si szerzõdés
alapján – közremûködõt is igénybe vehet.

(2) Köz re mû kö dõ ként olyan jogi sze mély, va la mint jogi 
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság és
egyé ni vál lal ko zó vehetõ igénybe, amely

a) ren del ke zik:
aa) a gép jár mû rõl és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl fel vé telt 

ké szí tõ esz köz re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek rõl  szóló kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ esz -
kö zök kel és a hasz ná la tuk hoz meghatározott feltételekkel, 
és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 szá mú szab vány sze -
rin ti vagy ez zel egyen ér té kû mi nõ sí tés sel, és

ac) a te vé keny sé gé vel össze füg gés ben fe le lõs ség biz to -
sí tás sal, és

ad) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv ál tal ki -
adott kép fel vé tel ké szí té si jo go sult ság gal, és

b) nem ren del ke zik köz tar to zás sal, és a te vé keny ség -
ben sze mé lye sen részt vevõ al kal ma zot tai bün tet len elõ -
éle tû ek, és

c) sze re pel az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ -
leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let 2.  § 14. vagy 15. pont já ban meg ha tá ro zott jegy -
zék ben, il let ve irány adó jegy zék ben.

15932 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám



(3) Amennyi ben a köz re mû kö dõ a (2) be kez dés ben fog -
lalt fel té te le ket már nem tel je sí ti, a továb biak ban nem ve -
he tõ igény be köz re mû kö dõ ként.

(4) A 2–8.  §-ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek meg sér té sét iga zo ló kép fel vé te lek to váb bí tá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes fel té te lek meg ha tá ro zá sa ér de ké ben a
Rend õr ség, va la mint a köz út kezelõje együttmûködési
megállapodás köt.

13.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép hatályba.

(2) Az e ren de let 2–8.  §-ai ban meg ha tá ro zott bír sá got a
2008. má jus 1-jét köve tõen el kö ve tett sza bály sze gé sek te -
kin te té ben lehet kiszabni.

(3) E ren de let 10–11.  §-a 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(4) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 27.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

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

„a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/94/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a köz úti áru fu va ro zás
egyes tí pu sa i ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról, 
va la mint a 881/92/EGK tanácsi rendelet 13. cikke;”

(5) 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti a (4) be kez dés.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám

A meg en ge dett leg na gyobb se bes ség re 
vo nat ko zó ren del ke zé sek

(a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség túl lé -
pé sé nek mér té ke a meg en ge dett leg na gyobb 

se bes ség %-ában)

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let

Bír ság össze ge Ft-ban

1. 50 km/óra se bes sé gig:
a) 30%-tól 50%-ig
b) 50% fe lett 60%-ig
c) 60% fe lett 80%-ig
d) 80% fe lett 100%-ig
e) 100% fe lett 150%-ig
f) 150% fe lett

14.  § (1) be kez dés d) pont
26.  § (1) és (2) be kez dés

39.  § (1) be kez dés
39/A.  § (2) be kez dés

a) 30 000
b) 40 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 300 000

2. 50 km/óra fe lett 100 km/óra se -
bes sé gig:
a) 20%-tól 30%-ig
b) 30% fe lett 50%-ig
c) 50% fe lett 70%-ig
d) 70% fe lett 100%-ig
e) 100% fe lett 150%-ig
f) 150% fe lett

14.  § (1) be kez dés d) pont
26.  § (1) és (2) be kez dés

a) 30 000
b) 40 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 300 000

3. 100 km/óra se bes ség fe lett:
a) 10% fe lett 20%-ig
b) 20% fe lett 40%-ig
c) 40% fe lett 50%-ig
d) 50% fe lett 60%-ig
e) 60% fe lett 80%-ig
f) 80% fe lett 100%-ig
g) 100% fe lett

14.  § (1) be kez dés d) pont
26.  § (1) és (2) be kez dés

a) 30 000
b) 50 000
c) 80 000

d) 120 000
e) 150 000
f) 200 000
g) 300 000



2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A vas úti át já rón való át ha la dás ra vo nat ko zó

ren del ke zé sek

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let
Bír ság össze ge Ft-ban

1. A vas úti át já ró elõt ti meg ál lás ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek

39.  § (3) be kez dés
 b), c), e), h) pont

100 000

2. A vas úti át já ró ra tör té nõ rá haj tás -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sek

39.  § (5) be kez dés a) és b) pont 300 000

3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A jár mû for ga lom irá nyí tá sá ra szol gá ló

fény jel zõ ké szü lé kek jel zé sei

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. A fény jel zõ ké szü lék elõt ti meg -
ál lá si kö te le zett ség

9.  § (4) be kez dés c) pont 50 000

2. A to vább ha la dás ti lal mát jel zõ
fény jel zés

9.  § (4) be kez dés d) pont 100 000

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A jár mû vel tör té nõ meg ál lás ra 

és vá ra ko zás ra

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. A meg ál lás ti lal má ra 15.  § (1) be kez dés a) pont
40.  § (5) be kez dés a), c), d), e),

f), g), h), i), j), l), m) pont

30 000

2. A vá ra ko zás ti lal má ra 41.  § (2) be kez dés a), c), d) pont 30 000

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
Az au tó pá lya le ál ló sáv já nak

igény be vé te lé re

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. Ha la dás a le ál ló sá von 36.  § (1) be kez dés és 37.  §
(2) be kez dés

150 000

2. Meg ál lás az út tes ten és a le ál ló
sá von

37.  § (4) be kez dés 100 000
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6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám
A be haj tá si ti la lom ra, a kö te le zõ ha la dá si

irány ra

A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM 

együt tes ren de let

Bír ság össze ge
Ft-ban

1. A be haj tás ti lal má ra 13.  § (1) be kez dés g), g/1, i),
i/1) pont 

14.  § (1) be kez dés n), z) pont

50 000

2. A kö te le zõ ha la dá si irány ra 13.  § (1) be kez dés
 a), a/1), b), c) pont

14.  § (1) be kez dés a), b), c) pont

50 000

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor szám A ter mé szet vé del mé re
A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 

1996. évi LIII. tör vény
Bír ság össze ge

Ft-ban

1. A gép jár mû vel en ge dély nél kül
tör té nõ köz le ke dés
a) vé dett ter mé sze ti te rü le ten
b) fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti
te rü le ten

38.  § (1) be kez dés j) pont a) 150 000
b) 300 000

2. Az en ge dé lye zett köz le ke dé si út -
ról való le té rés a vé dett vagy fo -
ko zot tan vé dett ter mé sze ti
te rü le ten

38.  § (1) be kez dés j) pont 100 000

8. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Rendõrség Magyar Államkincstár számlaszámai

Név Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá ma

Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 10023002-01451430-00000000

Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10024003-01451485-00000000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10027006-01451519-00000000

Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10028007-01451526-00000000

Fej ér Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10029008-01451533-00000000

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10044001-01451605-00000000

Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10047004-01451636-00000000

Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság 10023002-01451722-00000000
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
62/2007. (XII. 29.) EüM

rendelete

az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM ren de let és az egész ség ügyi
el lá tás ban hasz nált szak mai kód rend sze rek 

és fi nan szí ro zá si pa ra mé te rek kar ban tar tá sá nak jogi
sza bá lyo zá sá ról  szóló 

6/1998. (III. 11.) NM rendelet mó do sí tá sá ról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já -
ban, va la mint a (4) be kez dé sé nek l) és m) pont ja i ban és az
egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból
tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let 27.  §-ának (12) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

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.) 2.  §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A té te les el szá mo lás alá esõ egy szer hasz ná la tos
esz kö zök és imp lan tá tu mok jegy zé két az 1. szá mú mel lék -
let, a té te les el szá mo lás alá esõ gyógy sze rek jegy zé két az
1/A. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

2.  §

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

(2) Az R. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
1/A. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

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

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint módosul.

(5) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép.

(6) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel -
lék le te sze rint módosul.

(7) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 7. szá -
mú mel lék le te lép.

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

(9) Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 9. szá -
mú mel lék le te lép.

(10) Az R. 9. szá mú mel lék le te e ren de let 10. szá mú
mel lék le te sze rint módosul.

(11) Az R. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
11. szá mú mel lék le te lép.

(12) Az R. 15. szá mú mel lék le te e ren de let 12. szá mú
mel lék le te sze rint módosul.

3.  §

Az egész ség ügyi el lá tás ban hasz nált szak mai kód rend -
sze rek és fi nan szí ro zá si pa ra mé te rek kar ban tar tá sá nak
jogi sza bá lyo zá sá ról  szóló 6/1998. (III. 11.) NM ren de let
5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A Mun ka bi zott ság ba a mi nisz té ri um és a 4.  §
(2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti sze mély 2-2 ta got, d) és 
e) pont ja sze rin ti szer ve ze tek 2-2 ta got (ez utób bi ból 1-1 fõ 
a já ró be teg-, il let ve fek võ be teg-szak el lá tást kép vi se li),
 továbbá f) pont ja sze rin ti szer ve zet 1 ta got de le gál. A
 miniszter – a (2) be kez dés sze rin ti szak te rü le ti meg osz lás -
nak meg fele lõen – 6 szak ér tõt kér fel a Mun ka bi zott ság
mun ká já ban való rész vé tel re. A fel ké rés vissza vo ná sig,
 illetve leg fel jebb két évre szól és két al ka lom mal al kal -
man ként újabb két évre meg hosszab bít ha tó.”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel, a (4) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel – a ki -
hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba a 2.  § (1), (3), (6), (7)
és (9)–(12) be kez dé se, va la mint az 1. szá mú mel lék let, a
3. szá mú mel lék let, a 6. szá mú mel lék let, a 7. szá mú mel -
lék let, a 9. szá mú mel lék let, a 10. szá mú mel lék let, a
11. szá mú mel lék let, és a 12. szá mú mel lék let.

(3) Az 1.  §, a 2.  § (2), (4) és (8) be kez dé se, a 2. szá mú
mel lék let, a 4. szá mú mel lék let, va la mint a 8. szá mú mel -
lék let 2008. feb ru ár 1-jén lép nek ha tály ba.

(4) E ren de let 5. szá mú mel lék le tét a 2008. már ci us 1-jei 
ki fi ze té sek tõl kell al kal maz ni.

(5) 2008. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a törzs köny ve zett
gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ
táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga -
dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo ga dás vagy a tá mo ga tás
meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren -
de let 4. szá mú mel lék le té nek 3., 4., 8., va la mint 11. pont ja.

(6) E ren de let 2008. áp ri lis 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

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

Tételes elszámolás alá esõ egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke

OENO  Egy szer hasz ná la tos esz kö zök és imp lan tá tu mok

 1.

 2. 01010 Sco li o sis imp lan tá tum

 3. 01000 Ge rinc bel sõ fi xá ci ós imp lan tá tum

 4. Ma xil lo-fa ci á lis bel sõ fi xá ci ós esz kö zök és hely re ál lí tó pro te si sek, ide ért ve a CAD-CAM 
el já rás sal ter ve zett ko po nya- és arc csont pót lást is

01338 Ma xil lo-fa ci á lis bel sõ fi xá ci ós esz kö zök

01340 CAD-CAM el já rás sal ter ve zett ko po nya- és arc csont pót ló esz kö zök

01343 Ma xil lo-fa ci á lis hely re ál lí tó pro te si sek

 5. 01062 Ér pro té zi sek gyû rûs vagy kül sõ spi rál erõ sí tés sel (egye nes pro té zis, Y pro té zis)

 6. Fel nõtt és gyer mek-szív mû té tek hez hasz nált oxi ge ná tor csõ kész let tel, szív sta bi li zá tor és
tar to zé kai

01071 Fel nõtt és gyer mek-szív mû té tek hez hasz nált szív sta bi li zá tor és tar to zé kai

01080 Fel nõtt szív mû té tek hez hasz nált oxi ge ná tor csõ kész let tel

01081 Gyer mek szív mû té tek hez hasz nált oxi ge ná tor csõ kész let tel

 7. 01110 Szív bil len tyük (mû, bi o ló gi ai)

 8. 01090 Pa ce ma ke rek, imp lan tál ha tó kar di o ver ter-de fib ril lá to rok és elekt ro dá ik

 9. 01501 Aor ta stent-graf tok

10.

11.

12. 01150 Trans ju gu lá ris, int ra he pa ti kus por to-ca va lis shunt (TIPS)

13. 01130 Vent ri cu lo-at ri a lis shunt, vent ri cu lo-pe ri to ne a lis shunt, lum bo-pe ri to ne a lis shunt

14. 01140 Pe ri to neo-ve no sus shunt

15. 01063 Ér pro té zis di a lí zis shunt ké szí té sé hez

16. 01346 Imp lan tál ha tó tar tós ér- és epi du ra lis ka té ter

17. 01050 Coch le a ris imp lan tá tum

18. 01349 Mam ma pro té zis

19. 01350 Tis sue ex pan der, ex ten der

20. 01370 Vég tag meg õr zõ en do pro té zis (rossz in du la tú alap be teg ség ke ze lé sé ben)

21. 01351 Mély-rec tum és nye lõ csõ mû té tek so rán hasz nált ana to mo sis-var ró gé pek és tá rak

22. 0135C Tü dõ mû tét so rán hasz nált var ró gé pek és tá rak

23. Bi o ló gi ai imp lan tá tum (kon zerv csont, porc, ín, sza ru hár tya, ke ra ti no cy ta, egyéb)

01401 Bi o ló gi ai imp lan tá tum (kon zerv csont)

01402 Bi o ló gi ai imp lan tá tum (porc)

01403 Bi o ló gi ai imp lan tá tum (ín)

01404 Bi o ló gi ai imp lan tá tum (sza ru hár tya)

01405 Bi o ló gi ai imp lan tá tum (ke ra ti no cy ta)

01409 Bi o ló gi ai imp lan tá tum, egyéb (ki vé tel: csont, porc, ín, sza ru hár tya, ke ra ti no cy ta)

24. 01360 In jek tál ha tó imp lan tá tum a ve si co-ure te rá lis ref lux és az in kon ti nen cia ke ze lé sé hez

25. 01502 Szem be teg sé gek ke ze lé sé hez szük sé ges Rut he ni um app li ká tor

26. 01503 Mû anyag ke ra top ro té zis

27. 01191 Hal lás ja ví tó imp lan tá tu mok
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28. 01504 Int ra a or ti kus bal lon pum pa

29. 01505 Perc után rá dió frek ven ci ás máj-tu mor ab lá ci ós esz köz

30. 01001 HA LO-ké szü lék

31. 01506 Bac lo fen-pum pa

32. 01507 Lég úti sten tek

33. Ne u ro pa ce ma ker

01508 Mély agyi sti mu lá tor (pa ce ma ker)

01520 Ge rinc ve lõi sti mu lá tor (pa ce ma ker)

34. Ureth ra stent, ure ter stent

01509 Ureth ra stent

01514 Ure ter stent

35. 01510 He re pro té zis

36.

37. Kar di o ló gi ai ab lá ci ós és elekt ro ana tó mi ai tér ké pe zõ ka té te rek

01123 Kar di o ló gi ai ab lá ci ós ka té te rek

01124 Kar di o ló gi ai elekt ro ana tó mi ai tér ké pe zõ ka té ter

38. 01339 Gyógy szer ki bo csá tó co ro na ria stent

39. 0135D Var ró gép Lon go sze rin ti arany ér mû tét hez

40. 0135E Egy szer hasz ná la tos esz köz va cu um core bi op szia (VCB) Mam mo to me-hoz

41. 01204 Or bi tá lis imp lan tá tum

42. Égé si sé rül tek el lá tá sá hoz hasz nált bõr pót ló ké szít mé nyek

01515 Égé si sé rül tek el lá tá sá hoz hasz nált Al lo derm bõr pót ló ké szít mény

01516 Égé si sé rül tek el lá tá sá hoz hasz nált In teg ra bõr pót ló ké szít mény”

2. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

„1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Tételes elszámolás alá esõ gyógyszerek jegyzéke és kódja

OENO Kom pe ten cia Gyógy szer meg ne ve zé se Fi nan szí ro zott in di ká ci ós kör

06010 R. 4. sz
mel lék le te

sze rint

HERCEPTIN (tras tu zu mab) 150 mg por ol da tos infú -
zióhoz való kon cent rá tum hoz

Fo ko zott HER2-exp resszi ót vagy
HER2 gé namp li fi ká ci ót mu ta tó
me ta szta ti kus és ko rai 
em lõ kar ci nó ma

06030 1 FABRAZYME (beta agal si da se) 5 mg por ol da tos in fú -
zi ó hoz va ló kon cent rá tum hoz

Fab ry-be teg ség (a-ga lak to zi dáz 
A hi ány)

06031 1 FABRAZYME (beta agal si da se) 35 mg por ol da tos
 infúzióhoz való kon cent rá tum hoz

06032 1 REPLAGAL (agal si da se alfa) 1 mg/ml kon cent rá tum
ol da tos in fú zi ó hoz (1 ml)

06033 1 REPLAGAL (agal si da se alfa) 1 mg/ml kon cent rá tum
ol da tos in fú zi ó hoz (3,5 ml)
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1. El szá mo lás ra jo go sult in té ze tek

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont

0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kór ház

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

1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger

1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.”

3. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a

„29991 12 DNS cy to met ria 1 338”

szö veg részt köve tõen a

„29999 38 Pat ho ló gi ai má sod vé le mény 10 077”

szö veg résszel egé szül ki.

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az „A já ró be teg-szak el lá tás ban hasz nált in dex/* jel zé sû el já rá sok az aláb bi in té ze -
tek ben vé gez he tõk, a szak mai fel té te lek tõl és igé nyek tõl füg gõ en az OEP-pel kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mennyi sé gi kor lá to zás sal” cí met kö ve tõ szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

[A já ró be teg-szak el lá tás ban hasz nált in dex/* jel zé sû el já rá sok az aláb bi in té ze tek ben vé gez he tõk, a szak mai fel té te -
lek tõl és igé nyek tõl füg gõ en az OEP-pel kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mennyiségi kor lá to zás sal]

„1
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Pul mo no ló gi ai Klinika)
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai Intézet
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest (Al vás di ag nosz ti kai és Te rá pi ás Központ)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum (Ne u ro ló gi ai Kli ni ka, Alvás -

diagnosztikai és Terápiás Laboratórium)
0607 Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat Szak or vo si El lá tás és Há zi or vo si Szolgálat
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum (Ne u ro ló gi ai Kli ni ka, Al vás di ag nosz ti kai és

Terápiás Laboratórium)
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1/a  
0106 Fõ vá ro si Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
2  
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Sze mé sze ti Kli ni ka)
2/a  
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos Intézet
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem Or vos és Egész ség tu do má nyi Centrum
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
3  
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
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0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0200 Uro-Clin Kft., Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum, Gyer mek kli ni ka
0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baj
0306 Sem mel we is Kór ház Kht., Kis kun ha las
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1051 Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház, Pa rád für dõ
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht., Dom bó vár
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1903 Gróf Es ter há zy Kór ház-Szak am bu lan cia, Pápa
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa
4  
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0200 Uro-Clin Kft., Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum, Gyer mek kli ni ka
0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baja
0306 Sem mel we is Kór ház Kht., Kis kun ha las
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1051 Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház, Pa rád für dõ
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht., Dom bó vár
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1903 Gróf Es ter há zy Kór ház-Szak am bu lan cia, Pápa
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa
5  
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
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0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0200 Uro-Clin Kft., Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum, Gyer mek kli ni ka
0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baja
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1051 Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház, Pa rád für dõ
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht., Dom bó vár
1903 Gróf Es ter há zy Kór ház-Szak am bu lan cia, Pápa
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa
6  
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1051 Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház, Pa rád für dõ
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht., Dom bó vár
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1903 Gróf Es ter há zy Kór ház-Szak am bu lan cia, Pápa
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa
7  
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0306 Sem mel we is Kór ház Kht., Kis kun ha las
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
1051 Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház, Pa rád für dõ
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht., Dom bó vár
1903 Gróf Es ter há zy Kór ház-Szak am bu lan cia, Pápa
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2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa
8  
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
9  
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
10  
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1968 Ál la mi Kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház, Bu da pest
11  
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Pul mo no ló gi ai Klinika)
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai Intézet
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0405 Bé kés Me gyei Kép vi se lõ tes tü let Tü dõ kór há za, Gyula
0599 Tbc Te nyész té si De cent rum, Mis kolc ÁNTSZ
0606 Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház Tbc Te nyész té si De cent rum, Csák 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, Deb re cen (ÁOK Koch La bo ra tó ri um)
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1199 Tbc Te nyész té si De cent rum, Ta ta bá nya ÁNTSZ
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1406 Tü dõ- és Szív kór ház, Mos dós
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1806 Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Hegy fa lu
1911 Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Far kas gye pû
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
11/a  
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve ze ti egy sé gek: ÁOK II. sz. Pat ho ló gi ai In té -

zet, ETK Kli ni kai és Kí sér le ti Or vo si Laboratóriumi Intézet)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
01A6 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 (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve -

ze ti egy ség: Or vos ge ne ti kai és Gyermekfejlõdéstani Intézet)
0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kh., Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve ze ti egy -

ség: Kli ni kai Mik ro bi o ló gi ai Diagnosztikai Intézet)
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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 (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve ze ti egy ség:

Kli ni kai Ké mi ai In té zet) Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve -
ze ti egység: 0173 Országos Epidemiológiai Központ)

1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
12  

Az ebbe a cso port ba tar to zó be avat ko zá sok az OEP-pel – OENO kó don ként meg ha tá ro zott ke ret szám ra –
kö tött kü lön szer zõ dés sze rint finanszírozhatók.

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve ze ti egy sé gek: ÁOK II. sz. Pat ho ló gi ai In té -

zet, ETK Kli ni kai és Kí sér le ti Or vo si Laboratóriumi Intézet)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti In té zet
0164 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat (és a re gi o ná lis köz pon tok)
0173 Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat in téz mé nyi ko or -

di ná ló szervezeti egysége
K370 Or szá gos Kör nye zet egész ség ügyi In té zet
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve -

ze ti egy ség: Or vos ge ne ti kai és Gyermekfejlõdéstani Intézet)
K333 ÁNTSZ Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei In té zet (csak 25053, 25203, 25562, 25563, 28920, 28930, 28931,

28932, 28933, 28934, 28935, 28940, 28944, 28945, 28946, 29301, 29950, 29960, 29970, 29972)
0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét*
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve ze ti egy -

ség: Kli ni kai Mik ro bi o ló gi ai Diagnosztikai Intézet)
0699 ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te (csak a 25203, 28920, 28940 és OENO vég zé sé re)
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár*
0801 Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr*
K252 ÁNTSZ Kö zép-Du nán tú li In té zet (csak 25190, 25191, 25203, 25504, 25566, 25567, 2626C, 26279, 26285,

26297, 28932, 28933, 28934, 28935, 28940, 28944, 28945, 28946, 29301, 29950, 29960)
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum (In téz mé nyi ko or di ná ló szer ve ze ti egy ség:

Kli ni kai Kémiai Intézet)
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa*
3300 Ge no id Mo le ku lár bi o ló gi ai Ku ta tó, Gyár tó és Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft.

A *-gal je lölt in téz mé nyek az Or szá gos La bo ra tó ri u mi In té zet és az Or szá gos Pat ho ló gi ai In té zet ál tal ké szí tett, az
egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai ke re té ben vé gez he tõ mo le ku lá ris bi o ló gi ai vizs gá la tok ról  szóló mód szer ta ni
le vél ben kö zölt pa to ló gi ai in di ká ci ós kör ben vé gez he tik a 12 in dex-szám mal je lölt el já rá so kat, va la mint az Egyetemek
és az Onkológiai Intézet a 2893A OENO kódot is jelenthetik.

12/a  
A komp lex he pa ti tis di ag nosz ti ká ban azok a la bo ra tó ri u mok ille té kesek a vizs gá la tok el vég zé sé re és je len té -
sé re, ame lyek az OEP-pel kö tött szol gál ta tás vo lu men szer zõ dés ben vál lal ják, hogy ren del ke zés re áll nak
mind a 10 fel so rolt vizs gá lat vo nat ko zá sá ban: 25504, 25566*, 25567*; 25569*, 25572*, 2627R, 2627S,
2627U, 2639E és 2639L* kód szá mú OENO. A szer zõ dés meg szün te tés re ke rül, ha a la bo ra tó ri um 14 na pon
be lül nem tud ered ményt biz to sí ta ni. (A 10 vizs gá lat kö zül a * je lö lés nél kü li OE NO-k – ezen szer zõ dé sen
kívül – továbbra is végezhetõk a kompetencia szinteknek meg fele lõen.)

13  
0164 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat (és a re gi o ná lis köz pon tok)
14  
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás Intézet
0164 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat (és a re gi o ná lis köz pon tok)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
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0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
15  
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás Intézet
01A6 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 Centrum
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
16  

OEP-pel szer zõ dést kö tött Or szá gos In té ze tek
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
17  
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás Intézet
01A6 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 Centrum
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
18  

OEP-pel szer zõ dést kö tött Or szá gos In té ze tek
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
19  
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás Intézet
0164 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat (és a re gi o ná lis köz pon tok)
01A6 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 Centrum
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
20  
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos Intézet
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
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1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
21  
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai Intézet
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1968 Ál la mi Kór ház, Ba la ton fü red
22  
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
23  
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
24  
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Deb re cen (csak a 35274 OENO végzésére)
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
25  
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos Intézet
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
26  
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
27  
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest (Sür gõs sé gi Osz tály)
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest (III. Bel gyó gyá szat)
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest (Kar di o ló gia)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest (I. Bel gyó gyá szat-Kar di o ló gia)
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ér- és Szív se bé sze ti Klinika)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai Intézet
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest (Bel osz tály és Kar di o ló gi ai Osz tály)

2007/187. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15945



0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs (Kar di o ló gi ai Osz tály)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum (Szív gyó gyá sza ti Klinika)
0301 Bács-Kis kun Me gyei Kór ház, Kecs ke mét (I. Bel gyó gyá szat)
0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baja
0304 Kis kun fél egy há zi Vá ro si Kór ház (Bel gyó gyá szat Kar di o ló gi ai Részleg)
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la (II. Bel gyó gyá szat-Kar di o ló gia)
0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc (I. Bel gyó gyá szat)
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont (II. Bel gyó gyá sza ti Kli ni ka és Kar di o -

ló gi ai Központ)
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár (II. Bel gyó gyá szat)
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum (Kar di o ló gi ai Klinika)
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger (Kar di o ló gi ai Osz tály)
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za (III. Bel gyó gyá szat)
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg (Kar di o ló gi ai Osztály)
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa (Bel gyó gyá szat)
28  
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest (Sür gõs sé gi Osz tály)
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest (III. Bel gyó gyá szat)
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest (Kar di o ló gia)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest (I. Bel gyó gyá szat-Kar di o ló gia)
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ér- és Szív se bé sze ti Klinika)
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai Intézet
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs (Kar di o ló gi ai Osz tály)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum (Szív gyó gyá sza ti Klinika)
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont (II. Bel gyó gyá sza ti Kli ni ka és Kar di o -

ló gi ai Központ)
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár (II. Bel gyó gyá szat)
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum (Kar di o ló gi ai Klinika)
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.
29/b  

A kü lön jog sza bály ban sza bá lyo zott több let ka pa ci tás be fo ga dá si el já rás so rán azon in téz mé nyek je lent he -
tik, ahol al kal ma zás ban áll olyan szak or vos, aki a Tü dõ gyó gyász Szak mai Kol lé gi um ál tal iga zolt
szakirányú tanfolyamot elvégezte

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 Klinika)
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
30 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.
31 OENO be avat ko zá sok, ame lye ket csak a te vé keny ség re ér vé nyes szer zõ dés sel ren del ke zõ szol gál ta tók

számolhatnak el.
32 OENO be avat ko zá sok, ame lye ket csak azon szol gál ta tók szá mol hat nak el, ame lyek si ke res ka pa ci tás be fo -

ga dá si pá lyá za tot köve tõen a te vé keny ség el lá tá sá ra fi nan szí ro zá si szerzõdést kötöttek.
35 Csak Tü dõ szû rõ Ál lo má sok je lent he tik
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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
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)
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
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0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét

0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc

0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

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 Centrum

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

1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

38  

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

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

39  

0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest

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

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

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

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

2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg”

4. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a

„85711 Sym pat hec to mia che mi ca trans cu ta nea 519”

szö veg részt köve tõen a

„85712 39 Phar ma co lo gi ai ne u rec to mia I., bo tu li num to xin nal

85713 39 Phar ma co lo gi ai ne urc to mia II., bo tu li num to xin nal

85714 39 Phar ma co lo gi ai ne u rec to mia III., bo tu li num to xin nal

szö veg résszel egé szül ki.
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5. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

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

A homogén betegségcsoportokhoz (HBCs 5.0. verzió) rendelt ápolási idõk és súlyszámok

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

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 01P 001A Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett,
nem tra u ma  miatt

2 50 17 5,31178

* 01P 001B Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett,
tra u ma  miatt

2 49 14 6,60028

* 01P 001C Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 45 15 4,41826

01P 001F Agy kam rai shunt re ví zió 2 36 9 1,41131

01P 002A Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, nem
tra u ma  miatt

2 46 14 3,09195

01P 002B Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, tra u ma 
 miatt

2 45 13 4,28790

01P 002C Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 43 13 2,77673

01P 003E Ru tin int rac ra ni a lis mû té tek 2 39 10 2,34694

* 01P 003F Agy ál lo má nyi és kam rai vé röm le nyek el lá tá sa
mû tét tel és fib ri noly sis sel

2 39 14 3,56436

01P 0040 Spe ci á lis ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek 2 40 15 3,70417

* 01P 0041 Spe ci á lis ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek
tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val

2 40 20 7,00459

01P 0050 Nagy ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek 2 40 10 3,13876

* 01P 0051 Nagy ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek
tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val

2 40 11 5,32212

01P 0060 Ru tin ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek 2 40 9 1,43836

01P 007A Ext rac ra ni a lis ér mû té tek DSA-val 2 40 10 1,47230

01P 007B Ext rac ra ni a lis ér mû té tek DSA nél kül 2 40 9 1,17285

01P 008A Ple xus bra chi a lis mû té tei 1 27 5 1,83974

* 01P 008B Ple xus bra chi a lis komp li kált mû té tei 2 27 9 3,79886

01P 009A Pe ri fé ri ás ideg-, agy ideg-, egyéb ideg rend sze ri
nagy mû té tek (ki vé ve: ple xus bra chi a lis) tár sult 
be teg ség gel

4 40 10 1,62515

01P 009B Pe ri fé ri ás ideg-, agy ideg-, egyéb ideg rend sze ri
nagy mû té tek (ki vé ve: ple xus bra chi a lis) tár sult 
be teg ség nél kül

2 27 5 1,31825

01P 010A Pe ri fé ri ás ideg-, agy ideg-, egyéb ideg rend sze ri
ru tin mû té tek

1 25 3 0,65352

* 01P 010B Pe ri fé ri ás ideg re ví zi ós mû té tek 2 27 4 2,09207

01M 0110 Ge rinc ve lõ, ideg gyök, ca u da equ i na
be teg sé gek, sé rü lé sek

4 43 11 1,63941

01M 012B Ideg rend sze ri da ga na tok tár sult be teg ség nél kül 3 28 9 0,94431

01M 012C Ideg rend sze ri da ga na tok tár sult be teg ség gel 
18 év alatt

4 28 10 2,49269

01M 012D Ideg rend sze ri da ga na tok tár sult be teg ség gel 
18 év fe lett

4 28 11 1,12423

* 01M 013A De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek komp lex
át vizs gá lás sal

3 42 13 1,58662
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** Fõ cso port: 01 Ideg rend sze ri meg be te ge dé sek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 01M 013C Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség tel jes dó zi sú
hu mán im mun glo bu lin te rá pi á val, 18 év felett

5 40 11 6,55854

* 01M 013D Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség hu mán
im mun glo bu lin te rá pi á ja re lap sus ese tén, 18 év
felett

2 40 6 2,75007

* 01M 014A Scle ro sis mul tip lex komp lex vizs gá lat tal 3 41 12 1,29822

* 01M 014B Scle ro sis mul tip lex spe ci á lis ki vizs gá lás sal 3 41 11 1,14317

01M 015A Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA),
pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal, spe ci á lis
kezeléssel

5 37 11 2,83388

* 01M 015D Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA),
pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal, rtPA kezeléssel

4 37 11 4,93308

01M 015E Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA),
pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal, spe ci á lis ke ze lés
nélkül 18 év alatt

3 32 9 1,24632

01M 015F Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA),
pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal spe ci á lis ke ze lés
nélkül 18 év felett

3 32 9 0,92589

01M 0160 Át me ne ti is che mi ás agyi ke rin gés za var (TIA) 3 33 9 0,70598

01M 0171 Köz pon ti ideg rend szer kö ze pes
rend el le nes sé gei és sé rü lé sei 18 év alatt

3 38 10 1,29381

01S 0181 Ideg rend sze ri be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 42 1 0,25349

01M 018A Agy ideg, pe ri fé ri ás ideg be teg sé gek 18 év felett 3 42 9 0,60946

01M 018B Agy ideg, pe ri fé ri ás ideg be teg sé gek 18 év alatt 3 42 9 0,88718

01M 019A Ideg rend sze ri fer tõ zé sek, ví rus me nin gi tis
ki vé te lé vel 18 év alatt

4 43 13 1,99107

01M 019B Ideg rend sze ri fer tõ zé sek, ví rus me nin gi tis
ki vé te lé vel 18 év felett

4 43 13 1,23180

01M 0200 Ví rus me nin gi tis 4 42 10 0,76910

01M 0210 Hy per ten siv en cep ha lo pat hia 3 36 9 0,70724

* 01M 022A Epi lep sia mû tét elõt ti spe ci á lis ki vizs gá lá sa 8 25 11 5,25723

01M 022D Epi lep sia 18 év alatt (ki vé ve sta tus epi lep ti cus
és bi zo nyos ál ta lá no sult epi lep si ák, epi lep sia
syndromák)

3 34 7 0,58327

01M 022E Sta tus epi lep ti cus és bi zo nyos ál ta lá no sult
epi lep si ak, epi lep sia synd ro mák 18 év alatt

3 38 8 0,94211

01S 022G Epi lep sia sür gõs sé gi el lá tá sa 0 34 1 0,19992

01M 022H Egyéb epi lep si ás ro ha mok 18 év fe lett 3 34 7 0,58899

01S 0231 Mig rén sür gõs sé gi el lá tá sa 0 40 1 0,13211

01M 023A Ki sebb agyi sé rü lé sek, rend el le nes sé gek 18 év
alatt

3 40 8 0,86398

01M 023B Egyéb ideg rend sze ri és ce reb ro vas cu la ris
be teg sé gek

3 40 8 0,34921

01M 023D Ce reb ro vas cu la ris rend el le nes sé gek 18 év alatt 3 30 7 0,71292

01M 023E Ideg rend szer egyéb be teg sé gei 18 év alatt 2 28 3 0,36800

01M 025A Tra u más stu por, kóma 4 38 8 2,02975

01M 025D Köz pon ti ideg rend szer tu dat za var ral járó
tra u mái, kóma nélkül

3 35 7 1,16983
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** Fõ cso port: 01 Ideg rend sze ri meg be te ge dé sek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

01S 026C In to xi kált be teg izo lált fej sé rü lé sé nek
sür gõs sé gi ellátása

0 25 1 0,16350

01M 026D Agy ráz kó dás, int rac ra ni a lis sé rü lés kóma
nélkül

2 26 3 0,36144

* 01M 0270 In fan ti lis spi na lis la e sio 2 25 4 0,64622

* 01M 0282 Prog resszív ce reb ra lis la e sio 4 25 13 1,88770

* 01P 029A En do vas cu la ris ane u rys ma mû té tek a köz pon ti
ideg rend szer erein

1 48 21 13,74989

* 01P 029B Nya ki és int rac ra ni a lis PTA 1 38 10 8,18916

* 01P 029C Fej, nyak, köz pon ti ideg rend szer
ér mal for má ci ó i nak, tu mo ra i nak en do vas cu la ris
mûtétei

2 32 10 3,82326

* 01P 029D Fej, nyak, köz pon ti ideg rend szer
ér mal for má ci ó i nak, tu mo ra i nak en do vas cu la ris
mû té tei, spe ci á lis intracranialis mûtéttel

2 50 18 9,71062

01P 057Z Nagy, ru tin int rac ra ni a lis mû té tek és
ge rinc mû té tek sú lyos tár sult betegséggel

5 45 18 4,84202

01P 058Z Ideg rend sze ri mû té tek (ki vé ve: int rac ra ni a lis
mû té tek, ge rinc mû té tek) sú lyos tár sult
betegséggel

5 25 12 3,87621

01M 059Z TIA, pra e ce reb ra lis ér el zá ró dá sok, epi lep si ás
ro ham, fej fá jás sú lyos tár sult betegséggel

5 33 13 2,13965

01M 060Z Ideg rend szer egyéb be teg sé gei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 41 14 3,34955

** Fõ cso port: 02 Szem be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 02P 0610 Sza ru hár tya-át ül te tés 2 40 19 2,04278

* 02P 0611 Sza ru hár tya-át ül te tés mû len cse-be ül te tés sel 2 40 21 2,37847

* 02P 0620 Szem spe ci á lis mû té tei 2 42 12 1,67228

02P 0630 Re ti na mû té tek 1 31 7 0,86787

* 02P 0631 Ver te por fin (Vi su dy ne) fes ték kel vég zett
fo to di ná mi ás ke ze lés

1 26 2 3,21776

02P 0640 Or bi ta mû té tek 1 26 8 1,00866

02P 0650 Pri mer iris mû té tek 1 35 6 0,71535

02P 0660 Egyéb len cse mû té tek 1 25 3 0,65327

02P 0670 Len cse mû té tek mû len cse-be ül te tés sel, a
mû len cse biz to sí tá sá val

1 25 4 0,74486

02P 0680 Szür ke há lyog mû tét pha ko e mul si fi ca ti os
mód szer rel, haj lít ha tó mû len cse biz to sí tá sá val

1 25 3 0,81571

02P 069A Pars pla na vit rec to mia mû len cse-be ül te tés sel 2 40 8 2,96440

02P 069B Pars pla na vit rec to mia 2 40 8 2,61380

02P 069C Egyéb vit rec to mi ák 2 40 8 1,13771

02P 0700 Int ra o cu la ris mû té tek, ki vé ve re ti na, iris,
len cse, üveg test mû té tei

2 26 7 0,80656

02P 071A Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel, 
18 év fe lett

1 28 3 0,45904
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** Fõ cso port: 02 Szem be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

02P 071B Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel,
18 év alatt

1 28 3 0,53502

02M 074C Szem egyéb be teg sé gei 3 27 5 0,38730

02P 084Z Szem mû té tek (ki vé ve: sza ru hár tya-át ül te tés,
pars pla na vit rec to mia) sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 25 15 2,21160

** Fõ cso port: 03 Fül-orr-gé ge meg be te ge dé sek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

* 03P 086B Nya ki block dis sec tio rossz in du la tú da ga na tos
be teg ség  miatt

2 40 21 3,56352

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

2 40 27 4,77668

03P 086D Fej-, nyak tá jék egyéb na gyobb mû té tei
rossz in du la tú da ga nat  miatt

2 28 15 2,38119

03P 0870 Fej-, nyak tá jék na gyobb mû té tei, ma lig ni tás
ki vé te lé vel

2 38 9 1,52445

03P 0880 Glan du la pa ro tis mû té tei 2 25 7 1,50243

03P 0890 Nyál mi rigy mût étek, a glan du la pa ro tis
ki vé te lé vel

2 32 6 0,73179

* 03P 0900 Ajak-, száj pad ha sa dék mû té tei 2 25 7 1,06346

03P 091A Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us
mû té tei 18 év felett

1 25 5 0,51186

03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us
mû té tei 18 év alatt

1 29 6 0,85609

03P 0920 Fül, orr, száj, ga rat, gége kö ze pes mû té tei 1 28 5 0,58442

03P 0930 Fül, orr, száj, ga rat, gége na gyobb mû té tei 2 34 5 0,84421

03P 0940 Fül, orr, száj, ga rat, gége ki sebb mû té tei 1 28 4 0,35919

* 03P 0950 Coch le a ris imp lan ta tum be ül te té se
(imp lan ta tu már té rí té se nélkül)

2 25 6 0,76925

03P 0960 Orr plasz ti ka 1 25 4 0,48926

03P 097A Ton sil lec to mia, ade no to mia 1 25 3 0,41538

03P 100A Száj mû té tek 1 25 5 0,73468

03P 100B Ma xil lo fa ci á lis ré gió mû té ti el lá tá sa 2 25 5 1,12280

03M 1010 Fül, orr, száj, ga rat, gége rossz in du la tú
da ga na tai

3 38 9 0,95623

03M 1020 Egyen súly za va rok 3 31 8 0,64867

03S 1021 Egyen súly za var sür gõs sé gi el lá tá sa 0 31 1 0,20918

03S 1031 Orr vér zés sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,14647

03M 1040 Epig lot ti tis 3 25 5 0,49698

03M 1060 La ryn got ra che i tis 3 25 5 0,41926

03M 1070 La ryn gi tis subg lot ti ca spe ci á lis ke ze lés sel 0 25 1 0,18805

03M 109C Fül, orr, száj, ga rat, gége egyéb be teg sé gei 3 30 5 0,42102

03M 110C Fog-, száj be teg sé gek 3 26 5 0,50308

03P 1110 Fog ágy mû té tei 1 25 2 0,35066
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** Fõ cso port: 03 Fül-orr-gé ge meg be te ge dé sek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

03M 127Z Fül-, orr-, to rok-, gé ge-, száj be teg sé gek sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 34 11 2,12876

03P 128Z Fül-, orr-, to rok-, gé ge-, száj mû té tek (ki vé ve:
na gyobb fej-, nya ki mû té tek rossz in du la tú
da ga nat  miatt) sú lyos tár sult betegséggel

5 25 11 2,28511

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

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

04P 1310 Lég zõ rend sze ri be teg sé gek mû tét tel és
lég zés tá mo ga tás sal

4 30 17 8,92028

04M 1320 Lég zõ rend sze ri be teg sé gek lég zés tá mo ga tás sal 4 30 12 3,56357

* 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek 2 45 16 2,97614

04P 134A Lég zõ rend szer egyéb mû té tei, tár sult
be teg ség gel

4 39 9 1,17921

04P 134B Lég zõ rend szer egyéb mû té tei, tár sult be teg ség
nél kül

2 38 8 0,95964

04P 134C Mell ûri dra i na ge, bor da re sec ti ó val 2 39 11 0,91066

* 04M 1360 Gü mõ kor po li re zisz tens kór oko zó val 61 227 138 8,99301

04M 137C Mik ro szkó po san Koch po zi tív gü mõ kór 6 55 27 1,68625

04M 137D Gü mõ kór 12 55 22 1,32017

04M 1380 Pne u mo cys to sis, pne u mo co ni o si sok (ak tív
tü dõ gü mõ kór ral vagy anél kül)

3 45 9 2,06350

04M 1390 Tü dõ em bó lia 5 40 13 1,52341

04M 140D Lég zõ szer vi fer tõ zé sek, gyul la dá sok 3 38 10 1,46678

04M 141A Tü dõ gyul la dás 18 év fe lett, spe ci á lis ke ze lés sel 4 42 13 1,33803

04M 141C Más kór ház ból át vett szö võd mé nyes
tü dõ gyul la dá sok

4 41 16 1,84090

04M 141D Tü dõ gyul la dás 60 év fe lett spe ci á lis ke ze lés
nél kül

4 41 12 1,08658

04M 141E Tü dõ gyul la dás 18–60 év kö zött spe ci á lis
ke ze lés nél kül

4 41 10 0,80742

04M 142A Tü dõ gyul la dás 18 év alatt, tár sult be teg ség gel 4 31 9 1,31562

04M 142B Tü dõ gyul la dás 18 év alatt, tár sult be teg ség
nél kül

3 25 8 1,08227

04M 1430 Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív
be teg sé gek 18 év fe lett, spe ci á lis ke ze lés sel

4 30 11 1,10731

04M 144B Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív
be teg sé gek 18 év alatt

3 30 8 1,04329

04S 144C Sta tus asth ma ti cus és egyéb lég úti be teg sé gek
sür gõs sé gi el lá tá sa

0 30 1 0,21533

* 04M 1450 Cys ti cus fib ro sis (tüdõ) 3 37 9 1,57088

04M 1460 Lég zõ szer vi da ga na tok 4 28 11 0,97067

04M 1461 Lég zõ rend sze ri da ga na tok spe ci á lis
vizs gá la tok kal

4 28 12 1,17545

04M 147B Mell kas, lég zõ szer vek sé rü lé sei 3 25 5 0,39895

04M 1480 In ters ti ti a lis tü dõ be teg ség 4 40 10 0,89703
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** Fõ cso port: 04 Lég zõ rend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

04M 1490 Bron cho pul mo na lis, vagy egyéb, az
új szü lött kor ból ere dõ kró ni kus lég zõ szer vi
be teg ség (1 éves kor alatt)

3 25 10 0,62398

04M 150B Pne u mot ho rax 3 25 7 0,78543

04M 1510 Lég zõ rend szer egyéb be teg sé gei 3 40 8 0,70103

04S 1511 Lég úti ide gen test sür gõs sé gi el lá tá sa 0 40 1 0,20415

* 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 45 18 3,92898

04P 173Z Lég zõ rend sze ri mû té tek (ki vé ve: na gyobb
mell ka si mû té tek, lég zõ rend sze ri be teg sé gek
mû tét tel, lég zés tá mo ga tás sal) sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 31 16 3,04867

04M 174Z Lég zõ rend sze ri fer tõ zé sek, gyul la dá sok, sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 30 14 3,79450

04M 175Z Lég zõ rend sze ri be teg sé gek, egyéb fer tõ zé sek
(ki vé ve: gü mõ kór po li re zisz tens kór oko zó val)
sú lyos tár sult be teg ség gel

5 30 12 2,55838

** Fõ cso port: 05 Keringésrend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 05P 176A Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés sel 4 45 15 9,37550

* 05P 176B Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés nélkül 4 32 15 7,67953

* 05P 177A Co ro na ria by pass, ka té te re zés sel 4 40 15 10,06199

* 05P 177B Co ro na ria by pass, ka té te re zés nélkül 4 31 12 8,14425

* 05P 177C Co ro na ria by pass (négy vagy több),
ka té te re zés sel

4 40 19 11,21933

* 05P 177D Co ro na ria by pass (négy vagy több), ka té te re zés 
nélkül

4 40 13 9,26993

05P 178A Nagy car di o vas cu la ris mû té tek tár sult
be teg ség gel

4 40 15 3,19777

05P 178B Nagy car di o vas cu la ris mû té tek tár sult be teg ség
nélkül

3 39 13 2,57057

05P 1790 Egyéb car di o vas cu la ris mû té tek 3 30 9 2,11151

* 05P 1800 Di ag nosz ti kus ka té te re zés 1 3 2 0,94489

* 05P 1801 A szív di ag nosz ti kus elekt ro fi zi o ló gi ai
vizs gá la ta

1 15 2 2,71579

* 05P 181A Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor
fe lett

4 30 15 8,19453

* 05P 181B Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor
alatt

4 30 17 11,92630

* 05P 1820 Egyéb szív-ér rend sze ri mû té tek 2 28 11 6,17182

* 05P 183G Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon
egy vagy több stent tel, át he lye zés nélkül

1 60 6 5,28113

* 05P 183H Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon
egy vagy több stent tel, át he lye zés sel

1 60 2 4,96211
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** Fõ cso port: 05 Keringésrend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

*++ 05P 183K Ki egé szí tõ HBCs ha e mo di na mi kai el já rá sok hoz 
(to váb bi ágak ba tör té nõ stent be ül te tés re, vagy
co ro na rog ra fi ás nyo másg rá di ens
meg ha tá ro zá sá ra, vagy to váb bi egyéb per cu tan
cardiovascularis beavatkozásra)

0 0 0 1,53682

* 05P 183L Per cu tan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül,
át he lye zés nélkül

1 60 5 3,58728

* 05P 183M Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül,
át he lye zés sel

1 60 2 3,30927

* 05P 184A Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei
to vább ke ze lés sel

4 28 8 4,24797

* 05P 184B Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei
to vább ke ze lés nélkül

1 3 2 3,26531

* 05P 185A Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei
to vább ke ze lés sel

4 28 8 2,45562

* 05P 185B Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei
to vább ke ze lés nélkül

1 3 2 1,41623

* 05P 185C Ve le szü le tett és szer zett int ra- és ext ra car di a lis
kom mu ni ká ci ók zá rá sa szívkatéterrel

1 20 2 13,04389

* 05P 186G Arit mi ák ke ze lé se ra dio frek ven ci ás ka té ter
ab lá ci ó val (ka té ter ár nélkül)

1 15 2 1,10082

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

1 15 2 1,12080

* 05P 187A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, transz szep tá lis
ka té te res szív bil len tyû mû tét továbbkezeléssel

4 30 8 4,40994

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

1 3 2 3,43581

* 05P 188A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res
szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés sel

4 30 8 2,88242

* 05P 188B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res
szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés nélkül

1 3 2 1,81537

* 05P 1890 Ka té te res szív bil len tyû mû tét és nyílt
szív bil len tyû mû tét

4 44 14 8,94673

* 05P 190A Perc utan car di o vas cu la ris mû tét és by pass
mûtét

4 44 14 9,34727

* 05P 190C Perc utan és egyéb ér mû tét (egy vagy több
stent tel vagy ho mog raft tal)

3 40 14 4,96906

05P 190D Perc utan és egyéb ér mû tét stent nél kül 3 40 14 3,10743

* 05P 190E Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés sel
(egy vagy több stenttel)

4 30 9 4,15473

05P 190F Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés sel
stent nélkül

4 30 9 2,28530

* 05P 190G Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés
nél kül (egy vagy több stenttel)

1 3 2 3,83062

05P 190H Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés
nél kül, stent nélkül

1 3 2 1,90585
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** Fõ cso port: 05 Keringésrend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 05P 1910 Di ag nosz ti kus ka té te re zés, ka té te res
szív bil len tyû mû tét és nyílt szív bil len tyû mûtét

4 45 15 9,32269

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

4 45 15 13,98944

* 05P 192B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, perc utan
car di o vas cu la ris mû tét és co ro na ria by pass
mûtét stent nélkül

4 45 15 12,12990

* 05P 1930 Több szö rös, ki ter jesz tett, je len tõs szív- és
ér mû té tek

4 34 16 9,51678

* 05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek 2 45 11 1,60152

* 05P 195A Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD,
ka té te re zés sel

1 35 5 1,63170

* 05P 195B Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD,
ka té te re zés nélkül

1 28 5 0,88783

05P 1961 Pa ce ma ker re ví zió és -cse re 1 25 3 0,64440

05P 198A Egyéb ér mû té tek tár sult be teg ség gel 4 46 11 2,20295

05P 198B Egyéb ér mû té tek tár sult be teg ség nél kül 2 30 6 1,71998

05P 199C Alsó vég tag re vas cu la ri sa tio (ki vé ve:
sym pat hec to mia)

2 46 15 2,04737

05P 199D Sym pat hec to mia 2 42 10 0,77539

05P 2000 Em bo lec to mia 2 13 6 0,97869

05P 2010 Am pu tá ció ke rin gé si za va rok  miatt, ki vé ve a
kéz-, láb uj ja kat

2 53 22 2,71397

05P 2020 Kéz-, láb ujj am pu tá ció ke rin gé si za va rok  miatt 2 50 16 1,37096

05P 2030 Va rix le kö tés, el tá vo lí tás 1 25 4 0,51131

05P 2040 Ke rin gé si rend szer egyéb mû té tei 2 25 7 1,36933

05M 2050 AMI throm boly sis ke ze lés sel 6 40 13 2,74318

05M 2060 AMI ide ig le nes pa ce ma ker be ül te tés sel 6 40 14 2,56487

05M 2070 AMI spe ci á lis ke ze lés nél kül 6 40 13 1,85384

* 05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stent tel) 2 40 13 8,36280

* 05P 2082 AMI PCI-vel, stent nél kül 2 40 13 6,22320

* 05M 2091 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen
ak ti vá tor ral, át he lye zés sel

0 40 1 3,20506

* 05M 2092 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen
ak ti vá tor ral, át he lye zés nélkül

6 40 14 4,79196

05P 2110 Ke rin gé si be teg sé gek AMI ki vé te lé vel,
ka té te re zés sel igazolva

4 32 7 1,41636

05M 2120 Acut, su ba cut en do car di tis 28 60 43 4,78543

05M 2130 Szív elég te len ség 8 25 9 0,93795

05M 2140 Mély vé nás throm boph le bi tis 4 31 10 0,97596

05M 216D Ér be teg sé gek 4 28 9 0,64694

05M 217D Perifériás érelzáródások (thrombosis, embolia)
fibrinolytikus kezelése

4 28 9 2,62326

05M 218A A szív veleszületett és szerzett billentyû
rendellenességei 18 év felett

3 40 8 0,78717

05M 218C A szív veleszületett és szerzett kisebb
rendellenességei, 18 év alatt

3 25 6 0,84041
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** Fõ cso port: 05 Keringésrend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

05M 218D A szív veleszületett nagyobb rendellenességei,
18 év alatt

3 25 9 1,40697

05M 219A Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemakerbeültetéssel, társult betegséggel

4 37 7 0,98713

05M 219B Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemakerbeültetéssel, társult betegség nélkül

1 36 6 0,89035

05M 220A Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemakerbeültetés nélkül, társult betegséggel

4 35 8 0,86168

05M 220B Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemakerbeültetés nélkül, társult betegség
nélkül

3 28 5 0,45064

05S 220C Szívritmus-, vezetési zavarok sürgõsségi
ellátása

0 28 1 0,20019

05M 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel 4 30 12 1,18763

05M 2220 Angina pectoris, komplex non-invazív
vizsgálattal

5 25 9 0,98673

05M 2221 Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus
speciális intravénás thrombocyta aggregáció
gátló kezeléssel

5 25 7 1,99875

05M 2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb
keringési betegségek

3 29 7 0,58407

05M 2231 Szívizomgyulladás 10 24 17 1,79221

05M 2240 Hypertonia 3 35 8 0,50976

05S 2241 Hypertoniás krízis sürgõsségi ellátása 0 35 1 0,20622

05M 2250 Collapsus 2 27 3 0,35111

05M 268Z Keringési rendellenességek (kivéve: AMI
thrombolysissel, endocarditis, krónikus
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel

5 40 13 2,68697

*^ 05M 269Z Súlyos szívelégtelenség 15 40 19 3,16378

05P 270Z Keringési betegségek mûtétei súlyos társult
betegséggel

5 44 17 4,07006

** Fõ cso port: 06 Emész tõ rend sze ri be teg sé gek
Alsó

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

* 06P 2710 Nye lõ csõ na gyobb mû té tei 4 44 23 6,94330

06P 2720 Nye lõ csõ kö ze pes mû té tei 2 39 11 1,94559

06P 2730 Nye lõ csõ ki sebb mû té tei 1 25 7 1,08371

* 06P 2731 Nye lõ csõ szû kü le tek és el zá ró dá sok
en dos co pos mû té te ön tá gu ló fémstenttel

1 25 6 2,80744

06P 274A Rec tum re sec tio tár sult be teg ség gel 4 50 21 3,23173

06P 274B Rec tum re sec tio tár sult be teg ség nél kül 2 38 17 2,66958

06P 2750 Vé kony-, vas tag bél na gyobb mû té tei 2 46 17 3,15477

06P 276A Vé kony-, vas tag bél ki sebb mû té tei tár sult
be teg ség gel

4 40 12 2,05781

06P 276B Vé kony-, vas tag bél ki sebb mû té tei tár sult
be teg ség nélkül

2 34 7 1,13830

06P 277A Gyo mor na gyobb mû té tei 18 év fe lett, tár sult
be teg ség gel

4 44 21 3,66181
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** Fõ cso port: 06 Emész tõ rend sze ri be teg sé gek
Alsó

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

06P 277B Gyo mor na gyobb mû té tei 18 év fe lett, tár sult
be teg ség nélkül

2 42 12 3,25947

06P 277C Gyo mor na gyobb mû té tei 18 év alatt 2 40 10 3,38950

06P 278D Gyo mor ki sebb mû té tei 2 30 10 1,62690

06P 279B Vég bél, sto ma mû té tek 1 25 5 0,40821

06P 280C Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té sé vel 1 25 4 1,03561

06P 280D Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té se
nélkül

1 25 4 0,94075

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 2,09583

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

1 25 4 0,43497

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

1 25 4 0,58938

06P 282A Sérv mû té tek 1–18 éves kor kö zött 1 25 3 0,43466

06P 282B Sérv mû té tek 1 éves kor alatt 1 25 3 0,69965

06P 283B Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis sal 2 25 7 1,08575

06P 283E Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül,
tár sult be teg ség gel 18 év felett

4 25 7 1,03039

06P 283F Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül,
tár sult be teg ség gel 18 év alatt

4 25 7 1,19944

06P 283G Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül,
tár sult be teg ség nél kül 18 év felett

2 25 5 0,77744

06P 283H Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül,
tár sult be teg ség nél kül 18 év alatt

2 25 5 0,90757

06P 2841 Az emész tõ rend szer mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 8 2,25450

06P 285A Emész tõ rend szer egyéb mû té tei tár sult
be teg ség gel

4 43 11 1,81335

06P 285B Emész tõ rend szer egyéb mû té tei tár sult be teg ség 
nélkül

2 37 5 1,03947

06P 2860 Emész tõ rend sze ri en do szkó pos mû té tek 1 30 3 0,38247

06M 287C Emész tõ szer vi ma lig no mák 4 28 9 0,82568

06M 2880 Táp csa tor na jó in du la tú da ga na ta és in situ
car ci no mái (ki vé ve: ajak, száj üreg, garat)

4 25 7 0,65303

06M 289B Gast ro in tes ti na lis vér zés 3 30 6 0,56321

06M 290A Gast ro in tes ti na lis vér zés, több mint 
2E transz fú zi ó val, tár sult be teg ség gel

4 35 11 1,38529

06M 290B Gast ro in tes ti na lis vér zés, több mint 
2E transz fú zi ó val, tár sult be teg ség nélkül

3 30 7 1,09464

06M 2910 Szö võd mé nyes ul cus pep ti cum 3 33 8 0,87622

06M 292B Nem szö võd mé nyes ul cus pep ti cum 3 28 6 0,40642

06M 293A Gyul la dá sos bél be teg sé gek cy tos ta ti cus vagy
cyc los po rin kezeléssel

8 39 9 2,31366

06M 293B Gyul la dá sos bél be teg sé gek 18 év fe lett 4 39 9 0,87839

06M 293C Gyul la dá sos bél be teg sé gek 18 év alatt 4 39 13 1,16622

* 06M 293D Crohn-be teg ség Inf li xi mab ke ze lés sel 3 12 5 4,56881

06M 294B Gast ro in tes ti na lis el zá ró dás 3 32 5 0,59330

06M 295A Gast ro in tes ti ná lis fer tõ zé sek 18 év alatt 3 29 6 0,51072
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** Fõ cso port: 06 Emész tõ rend sze ri be teg sé gek
Alsó

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

06M 296F Hel mint hi a si sok 3 25 5 0,33864

06S 297E Emész tõ szer vi be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 33 1 0,15543

06M 297G Gast ri tis gast ro en te ri tis, tár sult be teg ség gel
18 év alatt

4 25 9 0,99326

06M 297H Egyéb oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le
emész tõ szer vi be teg sé gek, tár sult be teg ség gel
18 év alatt

4 25 7 0,87291

06M 297L Oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le
emész tõ rend sze ri be teg sé gek 18 év felett

3 25 5 0,38281

06M 297M Oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le
emész tõ rend sze ri be teg sé gek 18 év alatt

3 25 5 0,45147

06M 298D Sú lyo sabb gast ro in tes ti na lis ve le szü le tett
rend el le nes sé gek 18 év alatt

3 25 5 1,21748

06S 2990 Vég bél nyí lás kór fo lya ma ta i nak sür gõs sé gi
ellátása

0 25 1 0,14531

06M 336Z Oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, nem
szö võd mé nyes fe ké lyek sú lyos tár sult
betegséggel

5 29 11 3,37265

06M 337Z Emész tõ rend sze ri be teg sé gek (ki vé ve:
oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, nem
szö võd mé nyes fe ké lyek) sú lyos társult
betegséggel

5 39 14 3,65506

06P 338Z Emész tõ rend sze ri mû té tek (ki vé ve: sérv,
gyo mor, oe sop ha gus vagy bél na gyobb mû té tei) 
sú lyos tár sult betegséggel

5 42 15 2,70549

06P 339Z Sérv mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel 5 31 11 2,11676

06P 340Z Gyo mor, oe sop ha gus, du o de num, vé kony-,
vas tag bél mû té tei (ki vé ve: oe sop ha gus na gyobb 
mû té tei) sú lyos társult betegséggel

5 45 18 5,45138

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

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

07P 341A Has nyál mi rigy, máj na gyobb mû té tei tár sult be -
teg ség gel

4 50 19 3,69200

07P 341B Has nyál mi rigy, máj na gyobb mû té tei tár sult be -
teg ség nél kül

2 46 15 2,72489

07P 3420 Has nyál mi rigy, máj kö ze pes mû té tei 2 48 19 3,17391

07P 3421 A máj, has nyál mi rigy mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 10 2,09948

07P 343A Epe út mût étek tár sult be teg ség gel 4 44 14 2,38740

07P 343B Epe út mût étek tár sult be teg ség nél kül 2 43 12 1,92158

07P 344A Cho le cys tec to mia a duc tus cho le do chus kõ el tá -
vo lí tá sá val

2 46 12 1,63019

07P 344B Cho le cys tec to mia tár sult be teg ség gel 4 39 11 1,53886

07P 344C Cho le cys tec to mia tár sult be teg ség nél kül 2 25 7 1,17537

07P 345A Cho le cys tec to mia la pa ros co pi ca a duc tus cho le -
do chus kõ el tá vo lí tá sá val

2 25 5 1,91811

07P 345D Cho le cys tec to mia la pa ros co pi ca 2 25 6 1,35080
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** Fõ cso port: 07 Máj- és has nyál mi rigy-be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

07P 346A He pa to bi li a ris di ag nosz ti kus el já rá sok, ki vé ve
exp lo ra tiv la pa ro to mia rossz in du la tú da ga nat
ese tén

2 41 13 1,54879

07P 346B He pa to bi li a ris di ag nosz ti kus el já rá sok, ki vé ve
exp lo ra tiv la pa ro to mia nem rossz in du la tú da ga -
nat ese tén

1 39 9 1,12989

07P 3473 He pa to bi li a ris és panc re as mû té tek, és exp lo ra -
tív la pa ro to mia

1 30 11 1,50054

07P 3474 He pa to bi li a ris és panc re as en dos co pos és egyéb 
mû té tek

1 25 2 0,38572

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

1 25 2 2,09669

07M 3480 Máj cirr ho sis 4 42 11 0,98080

07M 3490 He pa to bi li a ris rend szer, panc re as ma lig no má ja 4 28 10 1,04205

07M 3500 Panc re as be teg sé gei, ki vé ve a rossz in du la tú da -
ga na to kat

3 39 9 0,85674

07M 351B Máj be teg sé gek, ki vé ve rossz in du la tú da ga na -
tok, cirr ho sis

3 40 9 0,67356

07S 3530 Epe út be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 33 1 0,20476

07P 368Z Has nyál mi rigy, máj, epe út mû té tei sú lyos tár -
sult be teg ség gel

5 51 24 7,49268

07P 369Z Cho le cys tec to mia, egyéb he pa to bi li a ris mû té tek 
sú lyos tár sult be teg ség gel

5 41 15 4,82400

07M 370Z He pa to bi li a ris rend szer, has nyál mi rigy-be teg sé -
gek sú lyos tár sult be teg ség gel

5 42 16 4,28772

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

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

08P 371A Alsó vég tag nagy ízü le ti mû té tek,
pro té zis mû té tek (pro té zis ár té rí té se nél kül),
komp li ká ció nél kül

2 49 16 2,55190

* 08P 371B Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés
komp li ká ció nél kül

2 38 18 5,01132

* 08P 371C Ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés
komp li ká ció nél kül

2 38 13 4,12055

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

2 38 14 2,74166

* 08P 371E Bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés
komp li ká ció nél kül

2 38 17 4,25558

* 08P 371F Egyéb ízü le ti pro té zis (csuk ló-) -be ül te tés
komp li ká ció nél kül

2 38 14 4,43354

08P 371G Térd sza lag-be ül te tés (nem bi o ló gi ai pro té zis)
komp li ká ció nél kül

2 38 5 4,28407

* 08P 371H Ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció
nél kül

2 38 16 3,17120

* 08P 371K Hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció
nél kül

2 38 15 3,40437
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** Fõ cso port: 08 Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

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

2 38 15 5,20235

* 08P 371M Nagy ízü le ti pro té zis el tá vo lí tás szep ti kus
szö võd mé nyek  miatt spa cer-be ül te tés sel

2 28 18 5,22370

* 08P 371N Kéz kis ízü le ti pro té zi sé nek be ül te té se 2 38 8 2,05860

* 08P 371P Ak tív ín pót lás (Hun ter), pro té zis ár ral 2 38 9 3,45231

* 08P 371R Nagy ízü le ti pro té zis kö rü li tö rés meg ol dá sa
tra u ma to ló gi án

2 28 18 5,72544

08P 372A Komp li ká ció  miatt vég zett alsó vég tag
nagy ízü le ti mû té tek (pro té zis ár té rí té se nélkül)

4 45 21 3,23468

* 08P 372C Komp li ká ció  miatt vég zett ce ment nél kü li
csí põ pro té zis-be ül te tés

4 45 15 4,91287

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

4 45 15 3,39348

* 08P 372E Komplikáció  miatt végzett bicondylaris, totál
térdprotézis-beültetés

4 45 17 7,80897

* 08P 372F Komplikáció  miatt végzett egyéb ízületi
protézis (csukló-) -beültetés

4 45 18 5,01719

* 08P 372G Komplikáció  miatt végzett térdszalag-beültetés
(nem biológiai protézissel)

4 45 16 4,72020

* 08P 372L Komplikáció  miatt végzett unicondylaris
térdprotézis-beültetés, traumatológiai indikáció
esetén

4 45 18 6,06542

* 08P 372M Cervicocapitalis csípõprotézis-beültetés
komplikációval

4 45 18 6,04826

* 08P 372N Cervicocapitalis csípõprotézis-beültetés
komplikációval és totál protézisre csere

4 45 18 6,20647

* 08P 372X Komplikáció  miatt végzett cementes
csípõprotézis-beültetés

4 45 18 3,81238

* 08P 372Y Komplikáció  miatt végzett hibrid
csípõprotézis-beültetés

4 45 13 4,12127

* 08P 3730 Felsõ végtag nagyízületi mûtétei
protézisbeültetéssel implantátumár térítése
nélkül

2 40 8 1,32695

* 08P 3732 Felsõ végtag nagyízületi mûtétei totál protézis
beültetéssel implantátum ár térítéssel

2 40 15 6,47223

* 08P 3733 Felsõ végtag nagyízületi mûtétei részleges
protézis beültetéssel implantátum ár térítéssel

2 40 14 5,11429

08P 374A Csípõ, femurmûtétek velõûrszegezéssel 2 26 12 4,16988

* 08P 374B Csípõ, femurmûtétek velõûrszegezéssel (vagy
gamma szeggel) sürgõsségi indikációval

2 26 12 4,47616

08P 3750 Csípõ, femurmûtétek (kivéve: velõûrszegezés) 2 26 11 2,79763

* 08P 3760 Speciális hát-, nyakmûtétek 2 40 16 3,94421

* 08P 3761 Speciális hát-, nyakmûtétek traumatológiai
sürgõsségi indikációval

2 40 17 6,69924

08P 3770 Nagy hát-, nyakmûtétek 2 40 11 2,36132
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** Fõ cso port: 08 Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

* 08P 3771 Nagy hát-, nyakmûtétek traumatológiai
sürgõsségi indikációval

2 40 12 4,03543

08P 3780 Rutin hát-, nyakmûtétek 2 40 9 1,68956

08P 3781 Rutin lumbális gerincsérvmûtétek 2 40 8 1,26231

08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapotok mûtéti
ellátása

2 26 11 2,06386

* 08P 3800 Felsõ- és alsó végtagi replantációk, kivéve
kéz-, lábujjak

2 26 15 11,20531

08P 3810 Replantációs mûtétek kis amputatum (kéz-,
lábujjak)

2 26 9 2,79899

08P 382A Lábszártörés velõûrszegezéssel 2 26 11 3,14813

* 08P 382B Lábszártörés velõûrszegezéssel, sürgõsségi
indikációval

2 26 11 3,18229

08P 383D Lábszár mûtétei 2 30 9 1,95568

* 08P 383E Lábszár mûtétei sürgõsségi indikációval 2 30 9 2,17481

08P 384E Felkar mûtétei 2 28 5 0,54006

* 08P 384F Felkar mûtétei komplikációval, vagy
implantátummal sürgõsségi indikációval

2 30 6 1,34502

08P 384G Ízületi bemozgatás narkózisban 1 25 2 0,21449

08P 385C Nagyobb térdmûtétek 2 25 7 1,42830

* 08P 385D Nagyobb térdmûtétek sürgõsségi indikációval 2 25 8 1,69796

08P 386B Kisebb térdmûtétek 1 25 5 0,89551

08P 387C Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei 1 26 6 1,12459

08P 388A Lábmûtétek 1 26 6 0,91435

* 08P 388B Lábmûtétek (törések, ficamok,
lágyrészsérülések) sürgõsségi indikációval

1 26 5 0,99500

08P 389A Kéz, csukló nagyobb mûtétei 2 25 5 1,12216

08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei 1 25 3 0,27851

08P 389C Kéztáji panaritiumok 2 25 7 1,26757

08P 390C Lágyrészmûtétek 1 26 4 0,59137

* 08P 390E Nagyenergiájú lökéshullám kezelés
álízületeknél és protézis lazulásnál, nagy
csöves csontok, gerinc, medence, sarokcsont
esetén

1 30 2 1,67943

08P 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása 1 25 1 0,14154

08P 390G Percután tûzés és kisebb izom és ín mûtétek 1 25 2 0,29848

08P 3910 Többszörös ortopédiai mûtétek 18 év alatt 2 30 10 0,73918

08P 3920 Amputáció vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek  miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat

2 26 15 2,79265

08P 3930 Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri,
kötõszöveti betegségek  miatt

1 26 3 0,58279

08P 3940 Bõrátültetés (nem érnyeles) izom, kötõszövet
nyílt sebe esetén

1 26 6 1,03322

08P 3950 Érnyeles bõrátültetés izom, kötõszövet nyílt
sebe esetén

2 26 8 2,24121

08P 3960 Belsõ rögzítõ eszközök eltávolítása a csípõbõl,
a femurból

2 25 6 0,76103

08P 3965 Belsõ fémrögzítés eltávolítása gerincbõl 1 25 3 0,41036
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** Fõ cso port: 08 Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

08P 398A Artroszkópia 1 25 3 0,62831

* 08P 398B Artroszkópia sürgõsségi indikációval 1 25 4 1,26868

08P 399B Vázizomrendszeri, kötõszöveti betegségek
egyéb mûtétei

2 28 5 0,63125

08P 399C Medencetörések mûtéti kezeléssel 2 28 15 2,85249

* 08P 399D Vázizomrendszeri, kötõszöveti betegségek
egyéb mûtétei társult betegséggel sürgõsségi
indikációval

4 33 9 2,53637

* 08P 399E Medencetörések mûtéti kezeléssel, sürgõsségi
indikációval

2 28 12 2,79145

08P 399F Vázizomrendszeri és kötõszöveti betegségek
kismûtétei

1 25 3 0,43648

* 08P 400A Scoliosis mûtétei társult betegséggel 4 44 14 4,49124

* 08P 400B Scoliosis mûtétei társult betegség nélkül 2 43 13 3,83596

* 08P 401A Scoliosis kombinált mûtétei társult betegséggel 4 53 23 6,93157

* 08P 401B Scoliosis kombinált mûtétei társult betegség
nélkül

2 52 18 6,37579

08M 4020 Combcsonttörések 4 42 11 1,10013

08M 4030 Medence-, csípõtörések 4 38 10 1,04807

08M 405A Osteomyelitis 4 45 14 2,08283

* 08M 405B Osteomyelitis sürgõsségi indikációval 4 45 14 2,62424

08M 4060 Patológiás törések, a vázizomrendszer, a
kötõszövet rosszindulatú daganatai

4 22 9 1,07896

08M 4070 Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin
kezeléssel, társult betegséggel

4 43 11 2,68472

* 08M 408C Poliszisztémás autoimmun betegségek
meghatározott (vagy súlyos) szervi
érintettséggel

4 32 7 1,16136

* 08M 408D Arthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi
érintettséggel

10 38 13 1,15633

08M 4090 Szeptikus ízületi gyulladások 3 35 12 1,09389

08M 410B Nagyobb gerincsérülések 3 38 8 0,78231

08M 410C Kisebb gerincsérülések 3 38 5 0,47044

* 08M 410D Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai
ellátással

10 42 13 1,18565

08M 4132 Vázizomrendszer, kötõszövet egyéb betegségei
18 év felett

3 39 8 0,69993

08M 4133 Vázizomrendszer, kötõszövet egyéb betegségei
18 év alatt

3 39 8 0,73583

++ 08M 4160 Vázizomrendszeri, kötõszöveti betegségek
utókezelése, rehabilitációja (ráépített HBCs)

7 25 9 0,86784

08M 417C Alkar, kéz törése 2 26 4 0,35619

08M 4180 Traumás ficamok ellátása 1 27 2 0,09876

08M 4181 Végtagok ficama fedett repositióval, általános
anaesthesiával

1 27 2 0,38177

08M 4182 Traumás zúzódások ellátása 3 25 4 0,33721

08M 419C Láb (kivéve: lábszár) törése 2 26 5 0,58239

08M 421C Felkar törése 2 27 5 0,45756
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** Fõ cso port: 08 Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

08M 423C Bokatörés 3 30 8 0,74748

08M 423D Lábszár (kivéve: láb) törése 3 27 6 0,83247

08P 487Z A vázizomrendszer nagyobb mûtétei (kivéve:
protézis beültetések mûtétei, felsõ és alsó
végtagi replantációk) súlyos társult betegséggel

5 45 18 6,55400

08P 488Z Vázizomrendszer egyéb mûtétei súlyos társult
betegséggel

5 38 14 2,63974

08M 489Z Vázizomrendszeri betegségek (kivéve:
osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások,
kötõszöveti betegségek) súlyos társult
betegséggel

5 35 13 2,54802

08M 490Z Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások,
kötõszöveti betegségek súlyos társult
betegséggel

5 43 21 4,02678

** Fõ cso port: 09 Em lõ- és bõr be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

09P 491A Tel jes em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú da ga nat
 miatt, tár sult betegséggel

4 43 13 1,56115

09P 491B Tel jes em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú da ga nat
 miatt, tár sult be teg ség nélkül

2 38 9 1,27860

09P 492A Szub to tá lis em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú
da ga nat  miatt, tár sult betegséggel

4 38 10 1,25173

09P 492B Szub to tá lis em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú
da ga nat  miatt, tár sult be teg ség nélkül

2 25 7 1,03925

09P 492C Szub to tá lis em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú
da ga nat  miatt tár sult be teg ség gel, õr szem
nyi rok cso mó eltávolításával

4 38 10 1,34502

09P 492D Szub to tá lis em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú
da ga nat  miatt tár sult be teg ség nél kül, õr szem
nyi rok cso mó eltávolításával

2 25 8 1,22591

09P 4930 Em lõ mû té tek nem ma lig nus da ga na tok  miatt 1 25 4 0,38229

09P 4950 Bõ rát ül te tés (nem ér nye les) a bõr, bõr alat ti
szö vet be teg sé ge  miatt

1 26 5 0,66352

09P 496A Ér nye les bõ rát ül te tés a bõr, bõr alat ti szö vet
be teg sé ge  miatt

2 26 8 2,22592

* 09P 496B Ér nye les bõ rát ül te tés a bõr, bõr alat ti szö vet
tra u más sé rü lé se  miatt sür gõs sé gi indikációval

2 26 8 3,40976

09P 4970 Pi lo ni da lis mû té tek 2 29 5 0,52823

** 09P 4980 Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ plasz ti kai mû té tek 1 25 4 1,09716

09M 5000 Nagy ri zi kó jú rossz in du la tú bõr da ga na tok 3 45 7 0,65689

09M 5010 Sú lyos bõr be teg sé gek 3 39 6 0,71089

09M 506A Rossz in du la tú em lõ da ga na tok tár sult
be teg ség gel

4 39 9 0,87208

09M 506B Rossz in du la tú em lõ da ga na tok tár sult be teg ség
nélkül

3 27 5 0,56359

09M 528Z Na gyobb bõr-, em lõ be teg sé gek sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 42 13 2,30848

09P 530Z Bõr-, em lõ mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel 5 40 13 3,00387
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** Fõ cso port: 10 En doc rin, táp lál ko zá si és anyag cse re-be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

* 10P 5310 Hy pop hy sis mû té tek 3 35 11 2,81253

10P 5320 Mel lék ve se mût étek 2 35 11 1,95198

10P 533A Pajzs mi rigy, mel lék pajzs mi rigy na gyobb mû té -
tei

2 25 7 1,53646

10P 533B Pajzs mi rigy, mel lék pajzs mi rigy ki sebb mû té tei 2 25 7 1,16278

10P 5340 Duc tus thy re og los sus mû té tei 1 25 7 0,89439

10P 535A En dok rin, táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek
egyéb mû té tei tár sult be teg ség gel

4 30 8 1,06461

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 nél kül

2 25 7 1,07011

10M 537A Di a be tes 36 év fe lett, in su lin de pen dens 3 41 9 0,79030

10M 537B Di a be tes 36 év fe lett, nem in su lin de pen dens 3 37 9 0,77989

10M 537C Di a be tes mel li tus 14–36 éves kor kö zött 3 38 7 0,60709

10M 537D Di a be tes mel li tus 14 éves kor alatt 3 38 8 1,06583

10S 537E Di a be tes mel li tus, hy pogly ka e mi as ál la po tok
sür gõs sé gi el lá tá sa

0 38 1 0,24054

10M 537F Di a be te ses ne u ro pat hia Thi o gam ma ke ze lé se 15 37 15 0,57940

10M 538B Pajzs mi rigy be teg sé gek rossz in du la tú da ga na tok 
ki vé te lé vel

3 33 6 0,41323

10M 539C Rossz in du la tú en dok rin da ga na tok 4 28 9 0,69920

10M 540C A mel lék pajzs mi rigy, hy pop hy sis és en dok rin -
szer vek egyéb be teg sé gei

3 29 8 0,49282

10M 541A Egyéb táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek
18 év alatt

3 25 6 0,69834

10M 541D Sú lyos táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek
18 év alatt

3 25 9 1,48988

10M 541G Egyéb táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek
18 év fe lett

3 25 6 0,45681

* 10M 541H Acut porp hy ria ke ze lé se he mar gi nat tal 4 14 5 5,45267

10M 5430 Kro mo szó ma-rend el le nes sé gek 3 25 5 0,50289

10M 5440 Cys ti cus fib ro sis (tüdõ ki vé te lé vel) 3 51 12 1,51191

10M 545C Sú lyos táp lál ko zá si be teg ség re ha bi li tá ci ó ja 7 52 14 0,93137

10M 5460 En dok rin krí zis ál la po tok el lá tá sa 3 52 13 0,99350

10P 564Z En dok rin-, táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg ség
 miatt vég zett mû té tek (ki vé ve: hy pop hy sis mû -
té tek) sú lyos tár sult be teg ség gel

5 25 12 2,16716

10M 565Z En dok rin-, táp lál ko zá si, me ta bo li kus be teg ség
sú lyos tár sult be teg ség gel

5 41 13 2,98895

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

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

11P 566B Vese, ure ter, húgy hó lyag je len tõs mû té tei
da ga nat  miatt, cys tec to mi a val és
hó lyag pót lás sal

3 45 18 3,41786

11P 566C Vese, ure ter, húgy hó lyag je len tõs mû té tei
da ga nat  miatt

3 45 17 2,35055
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** Fõ cso port: 11 Ve se- és húgy úti be teg sé gek
Alsó

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

11P 5680 Vese, húgy hó lyag mû té tei (ki vé ve: je len tõs
mû té tek) 1 éves kor alatt

1 41 10 2,24989

11P 569C Vese, ure ter, húgy hó lyag na gyobb mû té tei nem
da ga nat  miatt

2 41 12 1,93589

11P 570A Vese, húgy ve ze ték, húgy hó lyag ki sebb mû té tei
tár sult be teg ség gel

4 30 10 1,33710

11P 570B Vese, húgy ve ze ték, húgy hó lyag ki sebb mû té tei
tár sult be teg ség nélkül

2 25 6 0,86406

* 11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se 1 14 3 1,71622

11P 571C Tran su reth ra lis mû té tek 1 14 7 0,96619

11P 5720 Húgy csõ mût étek 1 34 6 0,71979

11P 573B Vese, húgy utak egyéb mû té tei 1 27 6 0,61270

11P 574A A vese, a húgy ve ze ték egy sze rû en do szkó pos
mû té tei tár sult be teg ség gel

4 25 9 1,37048

11P 574B A vese, a húgy ve ze ték egy sze rû en do szkó pos
mû té tei tár sult be teg ség nélkül

1 25 3 0,71437

11P 5750 A vese, a húgy ve ze ték komp li kált en do szkó pos 
mû té tei

2 25 9 1,76622

11P 5751 Neph ros to ma 1 10 5 0,86671

11M 576A Ve se elég te len ség 18 év alatt 5 41 11 2,18665

11M 576B Ve se elég te len ség 18 év fe lett 5 41 11 1,25692

11M 577B Ve se-, húgy úti da ga na tok 3 23 5 0,55489

11M 578A Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2–18 éves kor kö zött 3 33 7 0,89788

11M 578B Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2 éves kor alatt 3 33 7 0,89379

11M 578D Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 18 év fe lett 3 25 6 0,47397

11S 579C Húgy rend sze ri kö vek, görcs ál la po tok
sür gõs sé gi ellátása

0 25 1 0,15203

11M 580E Ve se-, húgy úti tü ne tek 2 27 4 0,46870

11M 5820 Ve se-, húgy utak egyéb bel gyó gyá sza ti
be teg sé gei 18 év alatt, cy tos ta ti cus vagy
cyc los po rin kezeléssel

3 37 7 2,34562

11M 583D Neph ro zi sok 18 év alatt 3 37 12 1,37730

11M 584D Ve se-, húgy utak uro ló gi ai be teg sé gei 18 év
alatt

4 29 7 1,33367

11P 608Z Ve se-, húgy utak mû té tei (ki vé ve: je len tõs
mû té tek) sú lyos tár sult be teg ség gel

5 43 14 2,45416

11M 609Z Ve se elég te len ség sú lyos tár sult be teg ség gel 5 41 14 4,13326

11M 610Z Ve se-, húgy úti be teg sé gek (ki vé ve:
ve se elég te len ség, a vese, húgy utak egyéb
bel gyó gyá sza ti be teg sé gei cy tos ta ti kus vagy
cyc los po rin kezeléssel)

5 40 15 2,24923

** Fõ cso port: 12 Fér fi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

12P 6110 Fér fi rep ro duk tív rend szer ra di ká lis mû té tei 3 30 14 2,16984

12P 612A Pros ta tec to mia tár sult be teg ség gel 4 28 14 2,02360

12P 612B Pros ta tec to mia tár sult be teg ség nél kül 2 26 5 1,14714
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** Fõ cso port: 12 Fér fi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét 1 30 9 1,21864

12P 6140 Here mû té tei ma lig nus be teg sé gek  miatt 1 14 7 1,00868

12P 615A Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek  miatt
18 év fe lett

1 26 5 0,74126

12P 615B Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek  miatt
18 év alatt

1 26 5 0,87046

12P 6160 Cir cum ci sio 1 25 2 0,19022

12P 6170 Fér fi rep ro duk tív rend szer kö ze pes mû té tei nem 
rossz in du la tú da ga nat  miatt

1 27 5 0,65786

12P 6180 Fér fi rep ro duk tív rend szer kis mû té tei nem
rossz in du la tú da ga nat  miatt

1 24 4 0,48983

12P 6190 Fér fi rep ro duk tív rend szer egyéb mû té tei
rossz in du la tú da ga nat  miatt

1 25 11 0,69591

12P 6200 Fér fi rep ro duk tív rend szer lé ze res mû té tei 1 25 7 1,71553

12M 621A Fér fi rep ro duk tív rend szer rossz in du la tú
da ga na tai tár sult betegséggel

4 39 8 0,90379

12M 621B Fér fi rep ro duk tív rend szer rossz in du la tú
da ga na tai tár sult be teg ség nélkül

3 38 5 0,69477

12M 6240 Fér fi rep ro duk tív rend szer egyéb be teg sé gei 3 25 5 0,41534

12M 639Z Fér fi rep ro duk tív rend szer be teg sé gei sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 39 10 1,95868

12P 640Z Fér fi rep ro duk tív rend szer mû té tei sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 44 17 3,31206

** Fõ cso port: 13 Nõi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

13P 641A Nõi nemi szer vek kom bi nált ra di ká lis mû té tei 3 39 24 3,97149

13P 641B Nõi nemi szer vek egyéb ra di ká lis mû té tei 3 39 12 1,83538

13P 6420 Ute rus-, ad nex mû té tek ma lig ni tás  miatt 2 37 12 1,64534

13P 643B Ute rus-, ad nex mû té tek in situ car ci no ma és
nem ma lig nus be teg ség  miatt

1 29 7 0,98876

13P 6440 Nõi rep ro duk tív rend szer hely re ál lí tó mû té tei 1 25 7 0,74145

13P 6450 Va gi na, cer vix, vul va mû té tek 1 26 3 0,23677

13P 647A Ab ra sio al ta tás ban 1 5 1 0,17741

13P 647B Ab ra sio al ta tás nél kül 1 5 1 0,13981

13P 6480 Egyéb nõ gyó gyá sza ti kis mû té tek ma lig nus
fo lya ma tok ban

1 26 2 0,34693

13P 6490 Egyéb nõ gyó gyá sza ti kis mû té tek nem ma lig nus 
fo lya ma tok ban

1 25 2 0,18856

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

1 25 2 0,33765

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

1 25 5 1,11484

13P 6520 Nõi rep ro duk tív rend szer egyéb mû té tei 2 35 9 1,27701

*** 13P 6530 In vit ro fer ti li zá ció (IVF) 3 33 4 1,88631

*** 13P 6540 ICSI (int ra cy top laz ma ti kus sper mi um in jek ció)
eljárás

3 30 3 2,51011
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** Fõ cso port: 13 Nõi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

*** 13P 6550 In vit ro fer ti li zá ció (IVF), a meg ta pa dást
elõ se gí tõ mód szer rel

3 30 3 2,16798

*** 13P 6560 ICSI el já rás, a meg ta pa dást elõ se gí tõ
mód szer rel

3 40 3 2,79446

13M 657A Nõi rep ro duk tív rend szer rossz in du la tú
da ga na tai tár sult be teg ség gel

4 40 11 1,17679

13M 657B Nõi rep ro duk tív rend szer rossz in du la tú
da ga na tai tár sult be teg ség nélkül

4 32 8 0,76653

13M 6590 Menst ru á ci ós za va rok, a nõi rep ro duk tív
rend szer egyéb be teg sé gei

2 25 4 0,32301

13M 669Z Nõi rep ro duk tív rend szer be teg sé gei sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 39 20 2,69997

13P 670Z Nõi rep ro duk tív rend szer mû té tei (ki vé ve: nõi
nemi szer vek kom bi nált ra di ká lis mû té tei)
sú lyos tár sult betegséggel

5 37 15 2,77942

** Fõ cso port: 14 Ter hes ség, szü lés, gyer mek ágy
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

14P 671A Csá szár met szés 2 38 9 1,32293

14P 671B Csá szár met szés pa to ló gi ás ter hes ség után 29 60 38 3,67319

14M 672A Nagy ri zi kó jú szü lés (ki vé ve: csá szár met szés) 2 41 9 0,86887

14M 672B Nagy ri zi kó jú szü lés (ki vé ve: csá szár met szés)
pa to ló gi ás ter hes ség után

29 71 38 3,80016

14M 673A Hü ve lyi szü lés 3 25 6 0,64030

14M 673B Hü ve lyi szü lés pa to ló gi ás ter hes ség után 29 64 35 2,82047

14M 673C Hü ve lyi szü lés epi du rá lis ér zés te le ní tés sel 3 25 6 0,71492

14M 673D Hü ve lyi szü lés pa to ló gi ás ter hes ség után
epi du rá lis ér zés te le ní tés sel

29 64 35 2,82177

14P 674A Hü ve lyi szü lés mû tét tel 2 25 6 0,71199

14P 674B Hü ve lyi szü lés mû tét tel, pa to ló gi ás ter hes ség
után

29 55 34 3,03980

* 14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis
kro mo szó ma vizs gá lat tal

1 25 2 0,74474

* 14P 675B Cho ri on bo holy min ta vé tel
kro mo szó ma vizs gá lat tal

1 25 1 0,46869

14P 6760 Egyéb ter hes sé gi mû té tek 1 25 2 0,24035

14P 677A Post par tum, post abor tum be teg sé gek mû tét tel 1 25 4 0,62639

14M 677B Post par tum, post abor tum be teg sé gek mû tét
nélkül

2 25 4 0,40913

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 1,01022

14P 6790 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei
la pa ro to mi á val

2 25 8 1,02704

14P 6800 In komp lett ve té lés mû sze res be fe je zés sel
12 hétig

1 25 2 0,23417

14P 681C Kö zép idõs ve té lés (spon tán és mûvi) 1 26 1 0,57555

**** 14P 681D In ter rup tio as pi rá ci ós kü ret tel 12. hét elõtt,
al ta tás sal

1 26 1 0,19805
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** Fõ cso port: 14 Ter hes ség, szü lés, gyer mek ágy
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

14M 6820 Fe nye ge tõ ve té lés 3 28 7 0,50820

14M 6830 Fe nye ge tõ ko ra szü lés 3 36 8 0,65348

14M 6840 Egyéb an te par tum be teg sé gek 4 25 8 0,54431

** Fõ cso port: 15 Új szü löt tek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

* 15M 7110 Új szü lött, szü le té si súly 999 g alatt 40 100 70 29,72218

* 15P 7120 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs
mû tét tel

21 80 34 13,14902

* 15M 7130 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs
mû tét nél kül

20 80 43 11,48434

* 15P 7140 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs
mû tét tel

16 70 40 11,35488

15M 715Z Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs
mû tét nél kül, sú lyos prob lé má val

15 70 32 8,68095

15M 7160 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs
mû tét nél kül, kö ze pes prob lé má val

14 70 26 2,44009

15M 7170 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs
mû tét nél kül, egyéb prob lé má val

5 70 18 1,44825

15P 7180 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs
mû tét tel

14 70 38 8,82755

15M 719Z Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs
mû tét nél kül sú lyos prob lé má val

10 51 20 6,67198

15M 7200 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs
mû tét nél kül, kö ze pes prob lé má val

3 45 12 1,05147

15M 7210 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs
mû tét nél kül, nor má lis új szü lött di ag nó zis sal

2 30 7 0,52378

15M 7220 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs
mû tét nél kül, egyéb prob lé má val

3 42 9 0,76279

15P 7230 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs
mû tét tel

5 47 16 3,13154

15P 7240 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, ki sebb
hasi mû tét tel

2 25 8 1,07423

15M 7260 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs
mû tét nél kül, kö ze pes prob lé má val

3 25 7 0,56727

15M 7270 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs
mû tét nél kül, nor má lis új szü lött-di ag nó zis sal

2 25 5 0,36569

15M 7280 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs
mû tét nél kül, egyéb prob lé má val

3 25 6 0,41704

15M 7300 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, hely ben 
szü le tett

1 5 2 1,89049

15M 7310 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, más hol
szü le tett

1 5 2 1,16958

* 15P 7330 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor -
ban

1 30 16 11,10071

* 15P 7331 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor -
ban, 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel

10 30 22 14,05820
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** Fõ cso port: 15 Új szü löt tek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

* 15P 7332 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor -
ban, 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel és
NO adá sá val

10 30 25 18,50590

15M 734Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs
mû tét nél kül sú lyos prob lé má val, 5 na pot nem
meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel

6 40 12 3,26963

15M 735Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs
mû tét nél kül sú lyos prob lé má val, 5 nap nál
hosszabb gépi lé le gez te tés sel

5 40 22 7,03499

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

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

16P 741C Lép mû té tek 2 27 10 1,82348

16P 7420 Vér kép zõ szer vek egyéb mû té tei 2 27 5 0,59485

16M 743K Szer zett ap las ti cus ana e mia 4 20 7 0,93519

* 16M 743L Szer zett sú lyos ap las ti cus ana e mia cyc los po rin
ke ze lés sel

4 28 13 3,46235

* 16M 743M Szer zett ap las ti cus ana e mia
an tit hy mo cy ta-glo bu lin ke ze lés sel

11 28 15 9,26126

16M 744A Szer zett ha e mo lyi ti cus ana e mia vagy
sar ló sej tes krí zis

3 28 11 1,70042

16M 745A Vö rös vér test egyéb rend el le nes sé gei 18 év alatt 3 20 8 1,06852

16M 745B Vö rös vér test egyéb rend el le nes sé gei 18 év
fe lett

3 20 8 0,74804

16M 7460 Vér al va dá si rend el le nes sé gek 3 20 8 0,99061

16M 7470 He mo fí lia (VIII, IX fak tor) 3 20 6 0,75693

16M 748D Mo no nuc le a ris pha go cy ta rend szer és az
im mun rend szer be teg sé gei

4 28 6 0,65213

16M 748F Egyéb vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek 18 év
fe lett

4 28 8 0,80915

16M 748G Egyéb vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek 18 év
alatt

4 28 9 1,07764

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

1 28 1 0,82876

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

1 28 1 1,34194

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

1 28 1 1,64224

16M 764Z Vér-, vér kép zõ-, im mu no ló gi ai rend szer
be teg sé gei sú lyos tár sult be teg ség gel

5 28 13 3,01778

16P 765Z Vér kép zõ-, im mu no ló gi ai rend szer mû té tei
sú lyos tár sult be teg ség gel

5 27 16 3,27133
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** Fõ cso port: 17 My e lop ro li fe ra tiv be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

17P 7660 Lympho ma, le u ké mia na gyobb mû tét tel 2 22 13 1,87455

17P 7670 Lympho ma, nem akut le u ké mia egyéb mû té tei 2 28 9 0,90289

17P 768A Nyi rok rend szer egyéb mû té tei 2 28 7 0,89537

17M 770C Lympho ma, nem akut le u ké mia, leg alább 14E
szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával

4 26 16 8,01421

17M 771D Lympho ma, nem akut le u ké mia 18 év fe lett 4 26 10 1,06839

17M 771E Lympho ma, nem akut le u ké mia 18 év alatt 4 26 10 1,23968

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

13 28 23 15,87220

* 17M 773A Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard
ke mo te rá pi á val, 26E alat ti szûrt vagy
be su gár zott vér ké szít mény adá sá val 18 év felett

4 28 24 6,13207

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

13 35 25 14,04562

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

13 35 28 25,27950

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

13 35 28 34,41323

* 17M 773E Akut le u ké mi ák 26E alat ti (de leg alább 6E)
szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával

2 22 13 5,27020

* 17M 773F Akut le u ké mi ák 26–50E szûrt vagy be su gár zott 
vér ké szít mény adásával

7 28 14 12,79213

* 17M 773G Akut le u ké mi ák 51–75E szûrt vagy be su gár zott 
vér ké szít mény adásával

7 28 15 22,42038

* 17M 773H Akut le u ké mi ák 75E fe let ti szûrt vagy
be su gár zott vér ké szít mény adásával

7 28 15 30,57439

* 17M 773K Akut le u ké mia nagy dó zi sú vagy stan dard
ke mo te rá pi á val 18 év felett

5 28 24 7,41625

17M 778A Akut le u ké mia 18 év fe lett, mo no ke mo te rá pia
vagy pal li a tiv el lá tás, tár sult betegséggel

4 28 12 3,16302

17M 778B Akut le u ké mia 18 év fe lett, mo no ke mo te rá pia
vagy pal li a tiv el lá tás, tár sult be teg ség nélkül

4 28 10 2,20811

* 17M 780A Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, 
tár sult be teg ség gel

13 28 20 9,88524

* 17M 780B Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, 
tár sult be teg ség nélkül

13 28 19 8,57692

17M 782A Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes
ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség gel

4 25 11 2,95093

17M 782B Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes
ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség nélkül

4 26 8 1,16244

17M 7840 Kró ni kus my e lop ro li fe ra tív be teg sé gek 3 28 9 1,18043

17M 785Z Egyéb my e lo-, lymphop ro li fe ra tiv be teg sé gek
sú lyos tár sult be teg ség gel

5 33 25 1,36291

17M 786Z Lympho ma, nem akut le u ké mia sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 25 13 2,25230
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** Fõ cso port: 18 Fer tõ zõ be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 18M 8000 Sú lyos szep szis Ak ti vált pro te in-C (APC) ke ze -
lés sel

5 44 17 24,52875

18M 801A Szep ti ké mia 18 év fe lett 4 44 14 1,88897

18M 801B Szep ti ké mia 18 év alatt 4 29 10 3,11004

18M 8020 Mû tét, sé rü lés utá ni fer tõ zé sek 3 31 9 0,90577

18M 803A Ví rus be teg sé gek 18 év fe lett 3 34 7 0,45195

18M 803D Sú lyo sabb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 5 25 11 1,27646

18M 803E Egyéb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 3 25 6 0,60329

18M 8040 Pro to zo o nok okoz ta meg be te ge dé sek 3 39 8 0,77068

18M 8060 Egyéb fer tõ zé sek, zo o no zi sok, pa ra zi tás be teg -
sé gek

3 34 7 0,59303

18M 8070 Nemi be teg sé gek szisz té más ma ni fesz tá ci ó val 3 25 5 0,29507

18M 819Z Szisz té más fer tõ zé sek, pa ra zi tás be teg sé gek
(ki vé ve: szep ti ké mia) sú lyos tár sult be teg ség gel

5 40 17 1,88250

18M 820Z Szep ti ké mia sú lyos tár sult be teg ség gel 5 44 17 5,38768

** Fõ cso port: 19 Men tá lis be teg sé gek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

19M 8210 Akut al kal maz ko dá si re ak ció, pszi cho szo ci á lis
disz funk ció

3 41 10 0,69925

19M 822A Dep resszív szind ró mák 60 év alatt 8 50 17 1,03624

19M 822B Dep resszív szind ró mák 60 év fe lett 8 51 17 1,20781

19M 822C Ön mér ge zett de presszi ós be te gek
utó gon do zás sal

8 51 19 1,43312

19M 823A Szo ron gá sos be teg sé gek 18 év fe lett 6 44 15 0,87163

19M 823B Szo ron gá sos be teg sé gek 18 év alatt 6 40 13 1,11923

19M 8240 Sze mé lyi ség za va rok, pszi cho gén re ak ci ók 8 46 18 0,98824

19M 825A Or ga ni kus za va rok (pszi cho szind ró mák),
men tá lis re tar dá ció 60 év alatt (ki vé ve:
de men tia)

6 42 14 0,86690

19M 825B Or ga ni kus za va rok (pszi cho szind ró mák),
men tá lis re tar dá ció 60 év fe lett (ki vé ve:
de men tia)

8 42 16 1,05270

19M 825C De men tia 60 év alatt 8 42 19 1,09658

19M 825D De men tia 60 év fe lett 10 42 19 1,34258

19M 826A Pszi chó zi sok 60 év alatt 10 56 22 1,29923

19M 826B Pszi chó zi sok 60 év fe lett 10 57 22 1,41249

19M 8270 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek 6 60 18 1,40473

* 19M 8271 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek
spe ci á lis ke ze lés sel

6 60 18 1,76681

19M 8280 ADD szind ró ma 5 25 9 0,67588

19M 8281 De li ri um el lá tá sa utó gon do zás sal 8 44 12 1,73340
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** Fõ cso port: 20
Al ko hol- és drog füg gõ ség, al ko hol- és drog fo gyasz -

tás okoz ta or ga ni kus, men tá lis betegségek
Alsó

ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

20M 8410 Ópi um abú zus, füg gõ ség 4 60 12 0,71410

20M 8420 Ko ka in-, egyéb drog abú zus vagy
füg gõ ség

4 42 13 0,75760

20M 8430 Al ko hol abú zus, füg gõ ség 4 45 14 0,78878

20M 8440 In to xi ká ció al ko hol- vagy drog fo gyasz tás 
 miatt

1 25 2 0,13048

20S 8441 Drog és al ko hol in to xi ká ció sür gõs sé gi
el lá tá sa

0 25 1 0,13107

** Fõ cso port: 21 Sé rü lé sek, mér ge zé sek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

21P 8510 Bõ rát ül te tés (nem ér nye les) sé rü lés  miatt 1 41 9 1,17563

21P 8520 Ér nye les bõ rát ül te tés sé rü lés  miatt 2 46 8 2,34057

21P 853A Váll, fel kar, kéz több szö rös sé rü lé se  miatti
ki sebb mû té tek

2 30 5 0,99819

* 21P 853B Váll, fel kar, kéz több szö rös lágy rész sé rü lé se
 miatti mû té tek sür gõs sé gi in di ká ci ó val

2 30 5 1,70534

21P 854B Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú sé rü lé sek
mû té tei

1 25 4 0,67296

21S 856C Al ler gi ás be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,14861

21M 857A Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sai 18 év
alatt

1 25 3 0,62982

21M 857B Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sai 18 év
fe lett, tár sult be teg ség gel

2 25 3 0,76614

21M 857C Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sai 18 év
fe lett, tár sult be teg ség nél kül

1 25 2 0,56404

21S 857D Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sa i nak
sür gõs sé gi el lá tá sa

0 25 1 0,51172

21M 857E Sú lyos mér ge zés, gyógy sze rek sú lyos to xi kus
ha tá sa i nak el lá tá sa

3 25 4 1,57556

21M 8580 Ólom mér ge zés 3 32 6 0,99214

21M 859A Egyéb sé rü lé sek, mér ge zé sek és to xi kus
ha tá sok tár sult be teg ség gel

4 27 6 0,68066

21M 859B Egyéb sé rü lé sek, mér ge zé sek és to xi kus
ha tá sok tár sult be teg ség nél kül

2 25 3 0,22500

21S 8601 Hõ ha tás okoz ta akut ese mé nyek sür gõs sé gi
el lá tá sa

0 25 1 0,13876

21M 879Z Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú vagy
több szö rös ki sebb sé rü lé sek, mér ge zé sek sú lyos 
tár sult be teg ség gel

5 25 11 3,41328

21P 880Z Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú vagy
több szö rös ki sebb sé rü lé sek, mér ge zé sek
mû té tei sú lyos tár sult be teg ség gel

5 31 12 2,63892

15972 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám



** Fõ cso port: 22 Égé sek, fa gyá sok
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 22P 8810 Ki ter jedt égés mû tét tel 4 40 19 9,67066

22M 8820 Ki ter jedt égés mû tét nél kül 4 35 12 3,72332

22P 8830 Nem ki ter jedt égés mû tét tel 4 30 13 2,88429

22M 884A Nem ki ter jedt égés mû tét nél kül 18 év alatt 4 39 9 1,14449

22M 884B Nem ki ter jedt égés mû tét nél kül 18 év fe lett 4 39 7 0,59894

22M 8850 Lég zõ rend szer égé se lég zés tá mo ga tás sal 5 35 10 3,55557

* 22P 8870 Ki ter jedt fa gyás mû tét tel 4 40 20 6,14981

22M 8880 Ki ter jedt fa gyás mû tét nél kül 4 48 18 2,81380

22P 8890 Nem ki ter jedt fa gyás mû tét tel 2 26 12 3,19640

22M 8900 Nem ki ter jedt fa gyás mû tét nél kül 3 25 4 0,94311

22M 8910 Fa gyás  miatt más, akut jel le gû in téz mény be át -
he lyez ve (3 na pon be lül)

1 3 2 0,86352

** Fõ cso port: 23 Je lek és tü ne tek
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

23M 892A Több szö rös ve le szü le tett rend el le nes ség 4 39 9 0,94830

** Fõ cso port: 24 AIDS
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 24M 9110 AIDS 3 45 13 6,27825

** Fõ cso port: 25 Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív 

nap
Súly szám

* 25P 9210 Spe ci á lis, nagy int rac ra ni a lis mû té tek
polyt ra u ma ti zált ál la pot ban

2 30 14 11,13151

25P 9220 Nagy mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban 2 30 14 5,38115

25P 923A Egyéb mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban 2 30 11 3,22190

* 25P 923B Egyéb mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban
sür gõs sé gi in di ká ci ó val

2 30 11 3,45311

25M 9240 Ko po nya, mell kas, ge rinc, me den ce és alsó
vég tag polyt ra u ma ti zált ál la po ta

3 36 7 1,31272

25M 9250 Egyéb polyt ra u ma ti zált ál la pot 3 37 9 1,18076

25P 936Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei (ki vé ve:
spe ci á lis, nagy int rac ra ni a lis mû té tek) sú lyos
tár sult be teg ség gel, mû tét <3

5 45 19 8,73859

25P 937Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei (ki vé ve:
spe ci á lis, nagy int rac ra ni a lis mû té tek) sú lyos
tár sult be teg ség gel, 3<=mû tét<=6

5 45 22 10,28642

25P 938Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei (ki vé ve:
spe ci á lis, nagy int rac ra ni a lis mû té tek) sú lyos
tár sult be teg ség gel, mû tét>6

8 45 23 12,79872

25M 939Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot sú lyos tár sult
be teg ség gel 1 hét nél hosszabb in ten zív
el lá tás sal

8 56 26 8,41141

25M 940Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot sú lyos tár sult
be teg ség gel 1 hét nél rö vi debb in ten zív
el lá tás sal

5 56 26 6,16106
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** Fõ cso port: 99 Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

* 99P 941A Szív át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941B Egy ide jû szív-, tü dõ át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941C Ve se át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941D Máj át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941E Tü dõ át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941F Has nyál mi rigy-át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941G Kom bi nált ve se-, has nyál mi rigy-át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941H Al lo gén csont ve lõ-transz plan tá ció 0 0 0 0,00000

* 99P 941K Au to lóg csont ve lõ-transz plan tá ció 0 0 0 0,00000

* 99M 941T Máj át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás 20 40 33 2,67002

* 99M 941U Szív át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás 4 20 15 2,92349

* 99M 9420 Transzp lan tá tum-elég te len ség 0 0 0 0,00000

*+ 99M 9422 Ki egé szí tõ HBCs transzp lan tá tum mal élõ
sze mély el lá tá sá ra

5 0 0 1,50000

99M 9430 Su gár te rá pia 5 14 10 1,80935

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

4 14 9 13,39427

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

4 14 6 4,31857

99M 945A Non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia
ke mo te rá pi á ja 18 év fe lett

6 14 9 1,49359

99M 945B Non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia
ke mo te rá pi á ja 18 év alatt

6 14 9 2,24836

99M 950F Hodg kin-kór ke mo te rá pi á ja 18 év fe lett 2 14 6 1,08530

99M 950H Hodg kin-kór, non-Hodg kin lympho ma, nem
akut le u ké mia ke mo te rá pi á ja 18 év fe lett,
leg alább 14E szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adá sá val

4 14 9 6,56290

* 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A” 1 2,21558

* 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B” 1 2,64708

* 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C” 1 5,50893

* 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D” 1 8,95250

99P 9520 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés
cra ni o to mia és ge rinc mû té tek ese tén

10 56 30 17,81298

99M 9530 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés arc, száj,
nya ki be teg sé gek  miatt

14 58 31 6,45136

99M 9540 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés arc, száj,
nya ki be teg sé gek ki vé te lé vel

10 56 22 13,25377

* 99P 9541 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés nyi tott
szív mû té tek ese tén

10 56 22 14,70605

99P 9575 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa tû zõ drót
ki vé te lé vel (ki vé ve: csí põ, fe mur, ge rinc)

1 25 2 0,30536

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

1 25 1 0,06476

99P 9580 A-V fis tu la, Ci mi no kép zé se, meg szün te té se 1 5 2 0,40661

*,. 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A” 1 0,53878
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** Fõ cso port: 99 Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok
Alsó 

ha tár nap
Fel sõ 

ha tár nap
Nor ma tív

nap
Súly szám

*,. 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B” 1 0,68415

*,. 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C” 1 0,80315

*,. 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D” 1 0,95380

*,. 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E” 1 1,16700

*,. 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F” 1 1,38505

*,. 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G” 1 1,67618

*,. 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H” 1 2,06071

*,. 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I” 1 2,70914

*,. 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J” 1 3,78626

*,. 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K” 1 7,05806

*,. 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” 1 15,10792

99P 9600 ESWL ke ze lé sek 1 20 2 0,91236

** 99P 9610 Fér fi ste ri li zá ció 1 25 2 0,19298

** 99P 9620 Nõi ste ri li zá ció 1 25 2 0,36238

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

1 28 2 0,23179

99P 9632 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok I. 1 28 1 0,02859

99P 9633 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok II. 1 28 1 0,04971

99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III. 1 28 1 0,12653

99M 9660 Kis ded utó gon do zá sa nem ki elé gí tõ
súly gya ra po dás  miatt 28 nap fe lett, 1 év alatt

3 50 9 0,74177

99M 9670 Har mad la gos utó gon do zás, 1 éves vagy an nál
idõ sebb korban

3 50 6 0,37476

99M 9680 Do nor el lá tá sa 1 27 4 0,89661

99M 9690 Kí sé rõ sze mély el lá tá sa 0 0 0 0,00000

99M 9691 El lá tás szop ta tás  miatt 0 0 0 0,00000

99M 9692 El lá tás 14 éves kor alat ti gyer mek
gyó gyu lá sá nak se gí té se  miatt

0 0 0 0,00000

99M 9700 Je lek, tü ne tek, és egyéb sine mor bo ál la pot hoz
tár su ló egyéb kór há zi ellátások

2 10 3 0,26879

99S 9701 Vo lu men hi ány, tu mor okoz ta ana e mia
sür gõs sé gi ellátása

0 28 1 0,16280

99S 9702 Alar mí ro zó je lek és tü ne tek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 28 1 0,16278

* 99M 9710 Ste re o ta xi ás su gár te rá pia egy vagy több gócra 1 7 3 3,57390

* 99M 9720 Egész test be su gár zás transz plan tá ció elõtt 2 6 3 0,76695

99M 9730 Bra chy te rá pia 3 28 10 0,95736

99M 980A Pajzs mi rigy da ga na tok ke ze lé se nyílt
ra dio jód dal

5 20 9 1,63169

99M 980B Da ga na tos meg be te ge dé sek (ki vé ve:
pajzs mi rigy da ga na tok) ke ze lé se nyílt
radioizotóppal

5 14 10 1,82185

99M 980C Nem da ga na tos meg be te ge dé sek ke ze lé se nyílt 
ra dio izo tó pok kal

2 12 4 0,46652

99M 980D Pajzs mi rigy da ga na tok ke ze lé se nyílt
ra dio jód dal rhTSH sti mu lá lás után

5 20 9 2,96581

99M 9960 Nem cso por to sít ha tó ke mo te rá pi ás ellátás 1 0 0 0,10072

99M 9970 Bon co lás 0 0 0 0,27539

99 9980 Ér vény te len fõ di ag nó zis 0 0 0 0,00000

99 9990 Nem cso por to sít ha tó 0 0 0 0,00000”
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6. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 fõ cso port já ban a

„* 04M 1360 Gü mõ kór po li re zisz tens kór oko zó val 61 227 138 8,99301”
szö veg rész he lyé be a
„* 04M 1360 Gü mõ kór po li re zisz tens kór oko zó val 61 227 138 9,32153”
szö veg rész lép.

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 fõ cso port já ban a

„ 04M 137C Mik ro szkó po san Koch po zi tív gü mõ kór 6 55 27 1,68625”
szö veg rész he lyé be a
„ 04M 137C Mik ro szkó po san Koch po zi tív gü mõ kór 6 55 27 1,83221”
szö veg rész lép.

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 04 fõ cso port já ban a

„ 04M 137D Gü mõ kór 12 55 22 1,32017”
szö veg rész he lyé be a
„ 04M 137D Gü mõ kór 12 55 22 1,41853”
szö veg rész lép.

4. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 14 fõ cso port já ban a

„ 14M 6830 Fe nye ge tõ ko ra szü lés 3 36 8 0,65348”
szö veg részt köve tõen a
„ 14M 6831 Fe nye ge tõ ko ra szü lés ke ze lé se Trac to ci le-vel, a ter -

hes ség be töl tött 24. he té tõl a 33. hetétig
3 10 7 1,53205”

szö veg résszel egé szül ki.

5. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 14 fõ cso port já ban a

„ * 14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma vizs gá lat tal 1 25 2 0,74474”
szö veg rész he lyé be a
„ * 14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma vizs gá lat tal 1 25 1 0,69716”
szö veg rész lép.

6. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 99 fõ cso port já ban a

„ * 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C” 1 – – 5,50893
* 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D” 1 – – 8,95250”
szö veg rész he lyé be a,
„* 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C” 1 – – 4,91403
* 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D” 1 – – 6,02695”
szö veg rész lép.
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7. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

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

Meg ha tá ro zott in té ze ti kör ben vé gez he tõ el lá tá so kat tar tal ma zó ho mo gén betegségcsoportok

Az új *HBCs sze rin ti te vé keny sé get a Mun ka bi zott ság ál tal ja va solt in téz mé nyi kör je lent he ti, mely a ké sõb bi ek ben a
kü lön jog sza bály sze rin ti pá lyá zat út ján és el já rá si rend ben be fo ga dott szol gál ta tók kal bõ vít he tõ, (és az OEP-pel kö tött
vo lu men-szer zõ dés ben meghatározottak szerint számolhatják el.)

01 Fõ cso port

Ideg rend sze ri meg be te ge dé sek

1. *01P 001A Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, nem tra u ma  miatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

2. *01P 001B Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, tra u ma  miatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

3. *01P 001C Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest1

0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

1 Shunt mû tét új szü lött kor ban.
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3/a. *01P 008B Ple xus bra chi a lis komp li kált mû té tei
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
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 Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen

3/b. *01P 010B Pe ri fé ri ás ideg re ví zi ós mû té tek
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen

3/c. *01P 003F Agy ál lo má nyi és kam rai vé röm le nyek el lá tá sa mû tét tel és fib ri noly sis sel
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

4. *01M 013A De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek komp lex át vizs gá lás sal
Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osztályai:
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
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1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

4/a. *01M 013C Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség tel jes dó zi sú hu mán im mun glo bin te rá pi á val, 18 év felett

Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osztályai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

4/b. *01M 013D Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség hu mán im mun glo bin te rá pi á ja re lap sus ese tén, 18 év felett

Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osztályai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest *
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
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0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

5. *01M 014A Scle ro sis mul tip lex komp lex vizs gá lat tal

Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osztályai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

6. *01M 014B Scle ro sis mul tip lex spe ci á lis ki vizs gá lás sal

Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osztályai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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7. *01M 015D Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA), pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal, rtPA kezeléssel

Az aláb bi egye te mek/kór há zak Ne u ro ló gi ai kli ni kái/osztályai:

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

8. *01M 022A Epi lep sia mû tét elõt ti spe ci á lis ki vizs gá lá sa

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen

9. *01M 0270 In fan ti lis spi na lis la e sio

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd

10B. *01M 0282 Prog resszív ce reb ra lis la e sio

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

11. *01P 029A En do vas cu la ris ane u rys ma mû té tek a köz pon ti ideg rend szer erein

0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

12. *01P 029B Nya ki és int rac ra ni a lis PTA

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár

13. *01P 029C Fej, nyak, köz pon ti ideg rend szer ér mal for má ci ó i nak, tu mo ra i nak en do vas cu la ris mûtétei

0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

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

0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

02 Fõ cso port

Szem be teg sé gek

15. *02P 0610 Sza ru hár tya-át ül te tés

0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

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

16. *02P 0611 Sza ru hár tya-át ül te tés mû len cse-be ül te tés sel

0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

17. *02P 0620 Szem spe ci á lis mû té tei

0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
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01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

17/a. *02P 0632 Ma cu la de ge ne rá ció és érp ro li fe rá ció spe ci á lis kezelése
El szá mol ha tó sá gi kom pe ten cia a 12219 Fo to di ná mi ás ke ze lés Ver te por fin fes ték kel eljárásnál
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

03 Fõ cso port

Fül-orr-gé ge és ma xil lo-fa ci a lis ré gió meg be te ge dé sei

18. *03P 086B Nya ki block dis sec tio rossz in du la tú da ga na tos be teg ség  miatt
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baja
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0902 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Be rettyó új fa lu
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

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

0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
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0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

20. *03P 0900 Ajak-, száj pad ha sa dék mû té tei
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa

21. *03P 0950 Coch le a ris imp lan ta tum be ül te té se (imp lan ta tu már té rí té se nélkül)
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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

04 Fõ cso port

Lég zõ rend sze ri be teg sé gek

22. * 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek1

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

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.
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23. * 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel1

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

24. *04M 1360 Gü mõ kor po li re zisz tens kór oko zó val
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0303 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ka lo csa
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0508 Ede lény Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1202 Dr. Ke nes sey Al bert Vá ro si Kór ház, Ba las sa gyar mat,
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1911 Veszp rém Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Far kas gye pû

25. *04M 1450 Cys ti cus fib ro sis (tüdõ)
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

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 vé gez he tõ.
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1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

05 Fõ cso port

Ke rin gés rend sze ri be teg sé gek

26. *05P 176A Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés sel

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

27. *05P 176B Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés nélkül

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

28. *05P 177A Co ro na ria by pass, ka té te re zés sel

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

29. *05P 177B Co ro na ria by pass, ka té te re zés nélkül

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

30. *05P 177C Co ro na ria by pass (négy vagy több), ka té te re zés sel

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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31. *05P 177D Co ro na ria by pass (négy vagy több), ka té te re zés nélkül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

31/a. *05P 1800 Di ag nosz ti kus ka té te re zés
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

31/b. *05P 1801 A szív di ag nosz ti kus elekt ro fi zi o ló gi ai vizs gá la ta
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

32. *05P 181A Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor fe lett
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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33. *05P 1820 Egyéb szív-ér rend sze ri mû té tek
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

34. *05P 181B Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor alatt
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

35. *05P 183G Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon egy vagy több stent tel, át he lye zés nélkül
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

35/a. *05P 183H Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon egy vagy több stent tel, át he lye zés sel
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

36. *++ 05P 183K Ki egé szí tõ HBCs ha e mo di na mi kai el já rá sok hoz (to váb bi ágak ba tör té nõ stent be ül te tés re, vagy 
     co ro na rog ra fi ás nyo másg rá di ens meg ha tá ro zá sá ra, vagy to váb bi egyéb per cu tan cardiovascularis beavatkozásra)

0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
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0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

37. *05P 183L Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül, át he lye zés nélkül
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

38. *05P 183M Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül, át he lye zés sel
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
3 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

39. *05P 184A Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei to vább ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest
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01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

40. *05P 184B Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei to vább ke ze lés nélkül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

41. *05P 185A Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei to vább ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

42. *05P 185B Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei to vább ke ze lés nélkül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

47/a. *05P 186G Arit mi ák ke ze lé se rá dió frek ven ci ás ka té ter ab lá ci ó val (ka té ter ár nélkül)
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

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

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

48. *05P 187A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, transz szep tá lis ka té te res szív bil len tyû mû tét továbbkezeléssel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

49. *05P 187B Di ag nosz ti kus, ka té te re zés, transz szep tá lis ka té te res szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés nélkül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

50. *05P 188A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

51. *05P 188B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés nélkül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

52. *05P 1890 Ka té te res szív bil len tyû mû tét és nyílt szív bil len tyû mû tét
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

53. *05P 190A Perc utan car di o vas cu la ris mû tét és by pass mûtét
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

54. *05P 190C Perc utan és egyéb ér mû tét (egy vagy több stent tel vagy ho mog raft tal)
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1003 Hat va ni Kór ház Kft., Hat van
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

55. *05P 190E Perc utan vas cu lá ris mû té tek, to vább ke ze lés sel (egy vagy több stenttel)
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
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01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1003 Hat va ni Kór ház Kft., Hat van
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

56. *05P 190G Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés nél kül (egy vagy több stenttel)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
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1003 Hat va ni Kór ház Kft., Hat van
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

57. *05P 1910 Di ag nosz ti kus ka té te re zés, ka té te res szív bil len tyû mû tét és nyílt szív bil len tyû mûtét
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

59. *05P 192B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, perc utan car di o vas cu la ris mû tét és co ro na ria by pass mûtét stent nélkül
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

60. *05P 1930 Több szö rös, ki ter jesz tett, je len tõs szív- és ér mû té tek
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

61. *05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stent tel)
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
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0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

62. *05P 2082 AMI PCI-vel, stent nél kül
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

63. *05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek1

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

64. *05P 195A Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD, ka té te re zés sel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont

1 Csak a vég le ges pa ce ma ker be ül te tés re vagy cse ré re vo nat ko zó an.
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

65. *05P 195B Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD, ka té te re zés nélkül

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0304 Vá ro si Kór ház RI, Kis kun fél egy há za
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0504 Er zsé bet Vá ro si Kór ház, Sá to ral ja új hely
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1505 Szat már-Be re gi Kh., Fe hér gyar mat
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1604 Er zsé bet Kór ház-RI, Jász be rény
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

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

0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0304 Vá ro si Kór ház RI, Kis kun fél egy há za
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0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0504 Er zsé bet Vá ro si Kór ház, Sá to ral ja új hely
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1505 Szat már-Be re gi Kh., Fe hér gyar mat
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1604 Er zsé bet Kór ház-RI, Jász be rény
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

65/b. Al kal ma zan dó a 98105 Le vo si men dan a szív elég te len ség ke ze lé sé re el já rás nál * 05M 269Z Szív elég te len ség
       sú lyos társult betegséggel

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

06 Fõ cso port

Emész tõ rend sze ri be teg sé gek

66. *06P 2710 Nye lõ csõ na gyobb mû té tei
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
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1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

66/a. *06P 2731 Nye lõ csõ szû kü le tek és el zá ró dá sok en dos co pos mû té te ön tá gu ló fémstenttel

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

66/b. *06M 293D Crohn-be teg ség Inf li xi mab ke ze lés sel

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

07 Fõ cso port

Máj- és has nyál mi rigy-be teg sé gek

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

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
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0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

08 Fõ cso port

Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek

67. *08P 371B Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
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68. *08P 371C Ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nél kül

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

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

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
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0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

70. *08P 371E Bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

71. *08P 371H Ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

72. *08P 371K Hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

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

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
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0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

74. *08P 371M Nagy ízü le ti pro té zis el tá vo lí tás szep ti kus szö võd mé nyek  miatt spa cer-be ül te tés sel

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
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0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

75. *08P372M Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ci ó val

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

16006 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám



1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

76. *08P 371N Kéz kis ízü le ti pro té zi sé nek be ül te té se

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

77. *08P 371P Ak tív ín pót lás (Hun ter), pro té zis ár ral

0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor, Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

78. *08P 372C Komp li ká ció  miatt vég zett ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
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0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

79. *08P 372D Komp li ká ció  miatt vég zett uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés, nem tra u ma to ló gi ai indikáció esetén
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

80. *08P 372E Komp li ká ció  miatt vég zett bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
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0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

81. *08P 372G Komp li ká ció  miatt vég zett térd sza lag-be ül te tés (nem bi o ló gi ai pro té zis sel)

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

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

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

83. *08P 372X Komp li ká ció  miatt vég zett ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
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01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

84. *08P 372Y Komp li ká ció  miatt vég zett hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
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1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

85. *08P 371F Egyéb ízü le ti pro té zis (csuk ló-) -be ül te tés komp li ká ció nélkül

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)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

86. *08P 372F Komp li ká ció  miatt vég zett egyéb ízü le ti pro té zis (csuk ló-) -be ül te tés

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

87. *08P 3730 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei pro té zis be ül te tés sel imp lan tá tum ár térítése nélkül

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye te mi Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
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1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

87/a. *08P 3732 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei to tál pro té zis be ül te tés sel imp lan tá tum ár térítéssel

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

87/b. *08P 3733 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei rész le ges pro té zis be ül te tés sel imp lan tá tum ár térítéssel

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Deb re cen
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0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

88. *08P 3760 Spe ci á lis hát-, nyak mû té tek

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

89. *08P 3800 Fel sõ- és alsó vég ta gi re plan tá ci ók, ki vé ve kéz-, láb uj jak

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
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1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

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

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

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

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

93/a. *08M 408C Po li szisz té más au to im mun be teg sé gek meg ha tá ro zott (vagy sú lyos) szer vi érintettséggel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet, Budapest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

2007/187. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 16015



93/b. *08M 408D Arth ri ti sek meg ha tá ro zott (vagy sú lyos) szer vi érin tett ség gel
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet, Budapest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

93/c. *08M 410D Ge rinc be teg sé gek ak tív komp lex re u ma to ló gi ai el lá tás sal (az alább fel so rolt in téz mé nyek 
       re u ma to ló gi ai osz tá lyai vagy re u ma to ló gi ai el lá tást vég zõ non-in va zív mátrix egységei számolhatják el)

0153 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fi zi o te rá pi ás In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0506 Vá ro si Ön kor mány zat Al má si Ba logh Pál Kór ház, Ózd
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1407 Vá ro si Ön kor mány zat Kór ház-Ren de lõ in té zet, Nagyatád
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1502 II. Rá kó czi Fe renc Kór ház, Má té szal ka
1503 Fel sõ-Sza bol csi Kór ház, Kis vár da
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2004 Szent And rás Ál la mi Re u ma to ló gi ai és Re ha bi li tá ci ós Kórház, Hévíz
2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

10 Fõ cso port

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

94. *10P 5310 Hy pop hy sis mû té tek
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
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0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
94/a. *10M 541H Acut porp hy ria ke ze lé se he mar gi nat tal
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

11 Fõ cso port

Ve se- és húgy úti be teg sé gek

94/b. *11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0115 Fõv. Önk. Jahn Fe renc Dél-Pes ti Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1703 Dom bó vá ri In teg rált Egész ség ügyi Szol gál ta tó KHT., Dom bó vár
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

13 Fõ cso port

Nõi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek

94/c. *13P 6530 In vit ro fer ti li zá ció (IVF)
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
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 Centrum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
0800 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.
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94/d. *13P 6540 ICSI (int ra cy top laz ma ti kus sper mi um in jek ció) eljárás

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
00 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.

94/e. *13P 6550 In vit ro fer ti li zá ció (IVF), a meg ta pa dást elõ se gí tõ mód szer rel

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
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 Centrum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
0800 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.

94/f. *13P 6560 ICSI el já rás, a meg ta pa dást elõ se gí tõ mód szer rel

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
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 Centrum
0600 Ka á li In té zet, Sze ged
0800 Ka á li In té zet, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1939 Pan non Rep ro duk ci ós Int. KFT
3100 Ste ri li tás KFT, Bu da pest XI. ker.
3200 Ka á li In té zet, Bu da pest
4000 For gács Int. Eü. Szolg. BT, XX. k.

14 Fõ cso port

Ter hes ség, szü lés, gyer mek ágy

95. *14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma vizs gá lat tal

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

96. *14P 675B Cho ri on bo holy min ta vé tel kro mo szó ma vizs gá lat tal

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
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0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

15 Fõ cso port

Új szü löt tek

97. *15M 7110 Új szü lött, szü le té si súly 999 g alatt
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

98. *15P 7120 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét tel
0122 Fõv. Önk, Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za1

1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg1

99. *15M 7130 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét nélkül
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét

1 Szál lí tá si prob lé mák  miatt egye di ese tek ben vé gez he tõ.
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0302 Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet, Baja
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

100. *15P 7140 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét tel
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za1

1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg1

101. *15P 7330 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött korban
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

101. *15P 7331 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban, 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

101. *15P 7332 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban, 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel 
      és NO adásával

0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

1 Szál lí tá si prob lé mák  miatt egye di ese tek ben vé gez he tõ.
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16 Fõ cso port

Vér és vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek

102. *16M 743L Szer zett sú lyos ap las ti cus ana e mia cyc los po rin ke ze lés sel
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest1

0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest1

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc1

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

103. *16M 743M Szer zett ap las ti cus ana e mia an tit hy mo cy ta-glo bu lin kezeléssel
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest1

0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Bu da pest1

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc1

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

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

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

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

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

103/c. *++ 16M 7492 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás im mun glo bu lin szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 16 év felett
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest

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, ak kor a ke ze lés ott foly tat ha tó.
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0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

17 Fõ cso port

My e lop ro li fe ra tív be teg sé gek1

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

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

105. *17M 780A Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség gel
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

106. *17M 780B Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség nélkül
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

107. *17M 773A Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard ke mo te rá pi á val, 26E alat ti szûrt vagy be su gár zott vér ké -
szít mény adá sá val 18 év fe lett

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

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 ke ze lés ott foly tat ha tó.
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0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

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

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

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

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)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

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

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)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
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110/a. *17M 773E Akut le u ké mi ák 26E alat ti (de leg alább 6E) szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

110/b. *17M 773F Akut le u ké mi ák 26–50E szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

110/c. *17M 773G Akut le u ké mi ák 51–75E szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

110/d. *17M 773H Akut le u ké mi ák 75E fe let ti szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
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0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

110/e. *17M 773K Akut le u ké mia nagy dó zi sú vagy stan dard ke mo te rá pi á val 18 év felett

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)
01A6 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 Centrum
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

18 Fõ cso port

Fer tõ zõ be teg sé gek

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

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
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1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1402 Vá ro si Kór ház, Sió fok
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

19 Fõ cso port

Men tá lis be teg sé gek

110/k. *19M 8271 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek spe ci á lis kezeléssel

0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2208 Va das kert Kór ház és Szak am bu lan cia, Bu da pest

22 Fõ cso port

Égé sek, fa gyá sok

111. *22P 8810 Ki ter jedt égés mû tét tel

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1302 Tol dy Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet, Ceg léd
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1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1402 Vá ro si Kór ház, Sió fok
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1502 II. Rá kó czi Fe renc Kór ház, Má té szal ka
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1603 Ká tai Gá bor Kór ház, Kar cag
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

112. *22P 8870 Ki ter jedt fa gyás mû tét tel
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0403 Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Kór há za, Oros há za
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1502 II. Rá kó czi Fe renc Kór ház, Má té szal ka
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
2002 Me gyei Jogú Vá ros Kór há za, Nagy ka ni zsa

24 Fõ cso port

AIDS

113. *24M 9110 AIDS
0109 Fõv. Önk, Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
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25 Fõ cso port

Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei

114. *25P 9210 Spe ci á lis, nagy int rac ra ni a lis mû té tek polyt ra u ma ti zált állapotban
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

99 Fõ cso port

Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok1

117/a. *99P 941A Szív át ül te tés 
18 fe lett:
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
18 év alatt:
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest

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

117/c. *99P 941D Máj át ül te tés
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
117/d. *99P 941G Kom bi nált ve se-, has nyál mi rigy-át ül te tés
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum

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 ke ze lés ott foly tat ha tó.
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117/e. *99P 941H Al lo gén csont ve lõ-transz plan tá ció
18 év fe lett:
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
18 év alatt:
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc

117/f. *99P 941K Au to lóg csont ve lõ-transz plan tá ció
18 év fe lett:
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
18 év alatt:
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc

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

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

118/b. *99M 941U Szív át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
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0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

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

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0123 Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet hes da Gyer mek kór há za, Budapest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 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 Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém

120/a. *99M 9541 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés nyi tott szív mû té tek esetén
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 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 Centrum
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

121. *99M 9710 Ste re o ta xi ás su gár te rá pia egy vagy több gócra
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
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122. *99M 9720 Egész test be su gár zás transz plan tá ció elõtt
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest

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

123. Az alább fel so rolt *HBCs-be tar to zó sür gõs sé gi in di ká ci ó val fel vett ese te ket legkésõbb
48 órán be lül, 4

fõs tra u más team (eb bõl leg alább 2
fõ tra u ma to ló gus szak or vos, a töb bi tra u ma to ló gus szak or vos je lölt) lát ja el a ki je lölt in té ze tek ben:

123/a. *08P 371R Nagy ízü le ti pro té zis kö rü li tö rés meg ol dá sa tra u ma to ló gi án
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/b. *08P 372N Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ci ó val és to tál protézisre csere
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/c. *08P 374B Csí põ, fe mur mû té tek ve lõ ûr sze ge zés sel (vagy gam ma szeg gel) sür gõs sé gi indikációval
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
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0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/d. *08P 382B Láb szár tö rés ve lõ ûr sze ge zés sel, sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/e. *08P 383E Láb szár mû té tei sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/f. *08P 384F Fel kar mû té tei komp li ká ci ó val, vagy imp lan tá tum mal sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
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0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/g. *08P 385D Na gyobb térd mû té tek sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/h. *08P 388B Láb mû té tek (tö ré sek, fi ca mok, lágy rész sé rü lé sek) sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/i. *08P 398B Art rosz kó pia sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
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0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/k. *08P 399E Me den ce tö ré sek mû té ti ke ze lés sel, sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/l. *08M 405B Os te o my e li tis sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/m. *09P 496B Ér nye les bõ rát ül te tés a bõr, bõr alat ti szö vet tra u más sé rü lé se  miatt sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
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0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/n. *21P 853B Váll, fel kar, kéz több szö rös lágy rész sé rü lé se  miatti mû té tek sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

123/o. *25P 923B Egyéb mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

124/a. *01P 0041 Spe ci á lis ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi indikációval
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
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0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

124/b. *01P 0051 Nagy ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

124/c. *08P 3761 Spe ci á lis hát-, nyak mû té tek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val

0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
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1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

124/d. *08P 3771 Nagy hát-, nyak mû té tek tra u ma to ló gi ai sür gõs sé gi in di ká ci ó val
0106 Fõv. Önk. Szent Já nos Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest
0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Deb re cen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

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

125/a. Lég zõ szer vek – tüdõ (C33-C34) + ple u rá lis me sot he li o ma (C45.0)
*, 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia C 
*, 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia D
*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”
*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F
*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G
*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H
*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I
*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J
*, 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja K
70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)
70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis).
70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70521 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70522 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70591 Ke mo te rá pia, TXT-CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
70991 Ke mo te rá pia, TAX-CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
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71791 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71792 Ke mo te rá pia, GEM/C pro to koll sze rint (02. fá zis)
71801 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
71802 Ke mo te rá pia, GEM-CBP/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
71811 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/D pro to koll sze rint (01. fá zis)
71821 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71831 Ke mo te rá pia, CBP-TXT/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71841 Ke mo te rá pia, TXT/B mo no te rá pia sze rint (01. fá zis)
71851 Ke mo te rá pia, PEM mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
71911 Ke mo te rá pia, PEM-CDDP pro to koll sze rint (1. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
74201 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
74231 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TXT+CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
74241 Ra di o ke mo te rá pia, nem kis sej tes tü dõ rák ese tén TAX+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fá zis)
79211 Ke mo te rá pia, TXT mo no te rá pia sze rint (01. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0508 Ede lény Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0803 Ka ro li na Kór ház, Mo son ma gya ró vár
0804 Mar git Kór ház, Csor na
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1911 Veszp rém Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Far kas gye pû
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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125/b. Emlõ (C50) 
*, 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja A
*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E
*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F
*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G
*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H
*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I
*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J
*, 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja K
*, 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja L

70181 Ke mo te rá pia, GEM+TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
70182 Ke mo te rá pia, GEM+TAX pro to koll sze rint (02. fá zis)
70191 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fázis)
70201 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
70202 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
70205 Ke mo te rá pia, HER+TXT/A te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
70211 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
70212 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
70213 Ke mo te rá pia, HER+TXT/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
70591 Ke mo te rá pia, TXT+CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)
70661 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
70662 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
70663 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
70664 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (04. fázis)
70665 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (05. fázis)
70666 Ke mo te rá pia, HER+TXT/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (06. fázis)
70671 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
70672 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
70673 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
70674 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (04. fázis)
70675 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (05. fázis)
70676 Ke mo te rá pia, HER+TXT/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (06. fázis)
70681 Ke mo te rá pia, HER ki egé szí tõ pro to koll sze rint (01. fázis)
70691 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
70692 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
70693 Ke mo te rá pia, HER+TAX/A te lí té si cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
70701 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
70702 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
70703 Ke mo te rá pia, HER+TAX/B fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
71031 Ke mo te rá pia, heti ada go lá sú TXT pro to koll sze rint (01. fázis)
71181 Ke mo te rá pia, heti HER+TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71182 Ke mo te rá pia, heti HER+TAX pro to koll sze rint (02. fá zis)
71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71351 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
71352 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
71353 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
71354 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (04. fázis)
71355 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (05. fázis)
71356 Ke mo te rá pia, HER+TAX/C heti ada go lás ban te lí tõ cik lus pro to koll sze rint (06. fázis)
71361 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
71362 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (02. fázis)
71363 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (03. fázis)
71364 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (04. fázis)
71365 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (05. fázis)
71366 Ke mo te rá pia, HER+TAX/D heti ada go lás ban fenn tar tó cik lus pro to koll sze rint (06. fázis)
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71371 Ke mo te rá pia, HER mo no te rá pia te lí té si cik lus pro to koll sze rint (01. fázis)
71401 Ke mo te rá pia, ca pe ci ta bi ne-TXT pro to koll sze rint (01. fázis)
72431 Ke mo te rá pia, TAX+ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)
72441 Ke mo te rá pia, TAX+EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)
72451 Ke mo te rá pia, TXT+EPI pro to koll sze rint (01. fá zis)
72461 Ke mo te rá pia, TXT+ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)
72491 Ke mo te rá pia, CDDP+TXT/A pro to koll sze rint (emlõ) (01. fá zis)
72501 Ke mo te rá pia, CBP+TXT/A pro to koll sze rint (emlõ) (01. fá zis)
72741 Ke mo te rá pia, FE120C pro to koll sze rint (01. fá zis)
72771 Ke mo te rá pia, TAC/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
72781 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (01. fá zis)
72782 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (02. fá zis)
72783 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (A) pro to koll sze rint (03. fá zis)
72791 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (01. fá zis)
72792 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (02. fá zis)
72793 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (03. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fázis)
79211 Ke mo te rá pia, TXT mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fázis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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125/c. Nõi nemi szer vek – ová ri um (C51-C58)
*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E
*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G
*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H
*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I
*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J

70991 Ke mo te rá pia, TAX+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)
71571 Ke mo te rá pia, GEM+CBP pro to koll sze rint (01. fá zis)
71572 Ke mo te rá pia, GEM+CBP pro to koll sze rint (02. fá zis)
71581 Ke mo te rá pia, L-ADM pro to koll sze rint (01. fá zis)
71621 Ke mo te rá pia, TOPO/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71671 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
71681 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/C pro to koll sze rint (01. fá zis)
71691 Ke mo te rá pia, TAX/A mo no te rá pia heti ke ze lés pro to koll sze rint (01. fázis)
72741 Ke mo te rá pia, FE120C pro to koll sze rint (01. fá zis)
73421 Ke mo te rá pia, TOPO/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
73431 Ke mo te rá pia, TAX+CBP/A (first line th.) pro to koll sze rint (01. fá zis)
73481 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
73671 Ke mo te rá pia, TOPO/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
73691 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
79201 Ke mo te rá pia, TAX mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fázis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
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125/d. Emész tõ szer vek (C16-C25)
*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E
*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F
*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H
*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I
*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J
*, 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja K

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

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
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0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

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

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
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0156 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet, Budapest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Cent rum
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0508 Ede lény Vá ro si Kór ház-Ren de lõ in té zet
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0606 Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za, Deszk
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház
0803 Ka ro li na Kór ház, Mo son ma gya ró vár
0804 Mar git Kór ház, Csor na
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1306 Pest Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Tö rök bál int
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
1911 Veszp rém Me gyei Tü dõ gyógy in té zet, Far kas gye pû
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

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

71651 Ke mo te rá pia, TXT pro to koll sze rint (01. fá zis)
71841 Ke mo te rá pia, TXT/B mo no te rá pia pro to koll sze rint (01. fázis)
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
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0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/g. Húgy rend szer (C64-C68)

*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G
*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H
*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I

70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)
70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis)
70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)
70521 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70522 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP II. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70531 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (01. fá zis)
70532 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (02. fá zis)
70533 Ke mo te rá pia, GEM/B pro to koll sze rint (03. fá zis)
70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)
70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)
70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)
0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
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0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/h. Kö tõ szö vet és lágy ré szek (C45,l-C49)

*, 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia A

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

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

125/i. Szem, agy, köz pon ti ideg rend szer (C70-C72)”
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8. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le te 125/i. pon tot kö ve tõ en a
„126. Az aláb bi HBCs-kbe tar to zó sup por tív el já rá so kat a ki je lölt in té ze tek szak mai fel té te lek nek meg fe le lõ osztá -

lyai ról jelenthetik:

126/a Ve se tu mor ke mo te rá pi ás ke ze lé se sup por tív te rá pi á val (Proleukin)
*, 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L”

79971 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (01. fá zis)
79972 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (02. fá zis)
79973 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (03. fá zis)
79974 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (04. fá zis)
79975 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (05. fá zis)
79976 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (06. fá zis)
79977 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (07. fá zis)
79978 Ke mo te rá pia, INF a+IL2+5FU pro to koll sze rint (08. fá zis)

0101 Fõv. Önk. Szent Imre Kór há za, Bu da pest
0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
1901 Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház, Veszp rém
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg
01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

126/b Anth ra cyc li nes ke mo te rá pi ás ke ze lés sup por tív te rá pi á val, car di o to xi ci tás ki vé dé sé re (Cardioxan)

*, 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja C
*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E
*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F
*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G
*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H

2007/187. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 16047



*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I
*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J

77011 Ke mo te rá pia, CAP I.+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77021 Ke mo te rá pia, EEP+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77031 Ke mo te rá pia, FAP/A+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77041 Ke mo te rá pia, IFO-ADM/A+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77051 Ke mo te rá pia, AIM+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77061 Ke mo te rá pia, FOSA+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77071 Ke mo te rá pia, EC/A+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77081 Ke mo te rá pia, FEC+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77091 Ke mo te rá pia, TAX-ADM+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77101 Ke mo te rá pia, TAX-EPI+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77111 Ke mo te rá pia, TAX-Epi ru bi cin+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77121 Ke mo te rá pia, FAC/C+dex ra zo xa ne pro to koll sze rintt (01. fázis)
77131 Ke mo te rá pia, AC+dex ra zo xa ne pro to koll sze rintnt (01. fázis)
77141 Ke mo te rá pia, EC/B+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77152 Ke mo te rá pia, FEC/B+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77151 Ke mo te rá pia, FEC/B+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (02. fázis)
77161 Ke mo te rá pia, VNB+EPI+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (emlõ) (01. fázis)
77171 Ke mo te rá pia, TAC/B+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77181 Ke mo te rá pia, FE100C-TXT (A)+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77191 Ke mo te rá pia, VIDE+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint 18 év alatt (01. fázis)
77201 Ke mo te rá pia, CEP+dex ra zo xa ne pro to koll sze rintnt (01. fázis)
77211 Ke mo te rá pia, CEP II.+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77221 Ke mo te rá pia, ADM+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77231 Ke mo te rá pia. EPI+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77241 Ke mo te rá pia, ADRIA+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77251 Ke mo te rá pia, FEM/C+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (01. fázis)
77252 Ke mo te rá pia, FEM/C+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint (02. fázis)
77261 Ke mo te rá pia, EWVIDE3+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint 18 év alatt (01. fázis)
77271 Ke mo te rá pia, SIVD2+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint 18 év alatt (01. fázis)
77281 Ke mo te rá pia, SCERV+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint 18 év alatt (01. fázis)
77291 Ke mo te rá pia, WTVAER+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint 18 év alatt (01. fázis)
77301 Ke mo te rá pia, HPLADO+dex ra zo xa ne pro to koll sze rint 18 év alatt (01. fázis)

0107 Fõv. Önk. Szent Mar git Kór há za, Bu da pest
0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest
0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest
0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest
0122 Fõv. Önk. Heim Pál Gyer mek kór há za, Bu da pest
0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)
0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet, Bu da pest
0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs
0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum
0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét
0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la
0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc
0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes
0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ
0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár
0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr
0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen
0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum
1001 Mark hot Fe renc Me gyei Kór ház, Eger
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1057 Mát rai Ál la mi Gyógy in té zet, Mát ra há za
1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya
1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján
1309 Pest Me gyei Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa
1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár
1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za
1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok
1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd
1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.
2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

9. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

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

Nagy értékû, országosan nem elterjedt mûtéti eljárások, beavatkozások díjtételei

Meg ne ve zés
Díj té tel
(E Ft)

1. Ve se át ül te tés

55551 Ve se át ül te tés ha lott ból 4 200

55553 Ve se át ül te tés élõ bõl

2. * Csont ve lõ transz plan tá ció

54101 Fel nõtt au to lóg csont ve lõ transz plan tá ció 12 560

54100 Fel nõtt al lo gén csont ve lõ transz plan tá ció 24 045

54103 Gyer mek au to lóg csont ve lõ transz plan tá ció 15 480

54102 Gyer mek al lo gén csont ve lõ transz plan tá ció 24 948

54104 Un re la ted, azaz ide gen do nor tól szár ma zó csont ve lõ transz plan tá ció
ki egé szí tõ díja 2 453

54105 Õs sejt sze lek ció 2 453

3. * Te rá pi ás afe re zis, ha e ma fe re zis

88571 Plaz ma fe re sis, kézi

88573 Eryth ro cy ta fe re sis, gépi

88574 Eryth ro cy ta fe re sis, kézi, 2 E

88575 Le u ka fe re sis I. (10–15 li ter vér vo lu men)

88576 Le u ka fe re sis II. (15–20 li ter vér vo lu men) 215

88577 Lympho cy ta fe re sis

88578 PBSC afe re sis

88579 Throm bo cy ta fe re sis, gépi

88583 Kry o fe re sis (subst. au to lóg kryo fe lül úszó)

88584 Fo to fe re zis 310

4. 26450 Ca da ver do nor im mu no ló gi ai (HLA) vizs gá la tai 120

5. 25510 Ca da ver do nor vér cso port és vi ro ló gi ai vizs gá la tai 55

6. PET/CT (po zit ron emisszi ós to mog rá fia) vizs gá lat

35950 Agy PET/CT vizs gá la ta 230

35960 Egész test PET/CT vizs gá la ta

35970 Egy test tá jék PET/CT vizs gá la ta
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Meg ne ve zés
Díj té tel
(E Ft)

7. 53750 Szív át ül te tés 9 000

8. 55040 Máj át ül te tés 16 000

9. Tü dõ át ül te tés

53350 Egy ol da li tü dõ át ül te tés

53351 Két ol da li tü dõ át ül te tés

10. 55285 Kom bi nált has nyál mi rigy- és ve se át ül te tés 9 200

A PET/CT vizs gá la tért járó fi nan szí ro zá si díj az aláb bi in di ká ci ók ban szá mol ha tó el:

In di ká ció meg ne ve zé se BNO cso port

Fej és nya ki ne op lá zi ák C00-C14, C30-C32

Az agy és ge rinc ve lõ rossz in du la tú és is me ret len vi sel ke dé sû daganatai C70-72, D42-D43

Pajzs mi rigy rák C73H0

Szo li ter pul mo ná lis no du lus dif fe ren ci ál-di ag nosz ti ka* R91H0

Nem-kis sej tes tü dõ rák (NSCPC) C34

Nye lõ csõ rák C15

Gyo mor-, vé kony bél rák C16-17

Co lo rec ta lis car ci no ma C18-C21

Lympho ma** C81-C83, C8510-C8590

Me la no ma ma lig num C43

Em lõ rák C50

Méh nyak rák C53

Epi lep szia mû tét elõt ti ki vizs gá lá sa 18 év alatt*** G4000, G4030

  * Csak ab ban az eset ben, ha bi op szia nem vé gez he tõ és más mód szer rel a di ag nó zis nem tisz táz ha tó.
 ** Non-Hodg kin lympho mák nál csak az ag resszív ti pus ese té ben.
*** Csak ab ban az eset ben, ha a be teg ség te rá pia re zisz tens, a góc egyéb mó don (MR) nem di ag nosz ti zál ha tó és a be teg mû tét re vár”

10. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek I. pont ja a

„57522 Gyógy szer rel vég zett in ter rup tio be fe je -
zé se

szö veg részt kö ve tõ en az

57530 Am ni o cen te zis”

szö veg résszel egé szül ki.

2. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a

„55300 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis 06P 281B Lá gyék-, köl dök-, comb sérv mût étek 18 év
fe lett”

szö veg részt kö ve tõ en a

„55300 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis 06P 281C Lá gyék tá ji sérv mû té tek imp lan tá tum be ül -
te té sé vel”

szö veg résszel egé szül ki.
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3. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a

„55310 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis c.
implant.

06P 281B Lá gyék-, köl dök-, comb sérv mû té tek 18 év
fe lett”

szö veg részt kö ve tõ en a

„55310 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis c.
implant.

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

szö veg résszel egé szül ki.

4. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a

„55311 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis la pa ros -
co pi ca

06P 281B Lá gyék-, köl dök-, comb sérv mû té tek 18 év
fe lett”

szö veg részt kö ve tõ en a

„55311 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis la pa ros -
co pi ca

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

szö veg résszel egé szül ki.

5. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a

„55320 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis bi la te ra -
lis

06P 281B Lá gyék-, köl dök-, comb sérv mû té tek 18 év
fe lett”

szö veg részt kö ve tõ en a

„55320 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis bi la te ra -
lis

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

szö veg résszel egé szül ki.

6. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a

„55330 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis bi lat.
cum imp lan ta ti o nem

06P 281B Lá gyék-, köl dök-, comb sérv mû té tek 18 év
fe lett”

szö veg részt kö ve tõ en a

„55330 Her ni op las ti ca in gu i no fe mo ra lis bi lat.
cum imp lan ta ti o nem

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

szö veg résszel egé szül ki.

7. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a

„57522 Gyógy szer rel vég zett in ter rup tio be fe je -
zé se

14P 6800 In komp lett ve té lés mû sze res be fe je zés sel
12 hétig

szö veg részt kö ve tõ en az

57530 Am ni o cen te zis 14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma vizs -
gá lat tal”

szö veg résszel egé szül ki.
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11. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

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

Dializálási eljárások

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

Ha e mo di a lí zi sek1

88530 Akut ha e mo di a lí sis (HD)

88531 Kró ni kus ha e mo di a lí zis (HD) 1

88570 Ha e mo filt rá ció (HF)

88585 High flux di a lí zis

88604 Ha e mo di a filt rá ció (HDF)

Ha e mo di a lí zi sek 18 év alatt1

88530 Akut ha e mo di a lí sis (HD)

88531 Kró ni kus ha e mo di a li zis (HD) 1,1

88570 Ha e mo filt rá ció (HF)

88585 High flux di a li zis

88604 Ha e mo di a filt rá ció (HDF)

88600 Pe ri to ne á lis di a lí zis1 0,48

88605 Ha e mo per fú zió1 2,28

88586 Mo bil di a lí zis1 1,68

Egyéb ke ze lé sek

59572 Pra e di a li zált be te gek eryth ro po i e tin ke ze lé se (4 he tes)2 2,69

1 Az egyes el já rá sok sú lyo zá si szor zó já val szá mí tott ára az ide ig le nes és ál lan dó vé na ka té ter be ül te tést és a kró ni kus ve se elég te len ség okoz ta re na lis ana e mia
  mi att szük sé ges sé váló EPO ke ze lést is tar tal maz za.
2 Be te gen ként ha von ta egy szer je lent he tõ és szá mol ha tó el.”

12. számú melléklet a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 15. szá mú mel lék le te a 

„9845B Bõr- és ne mi be teg idé zé se kont roll vizs -
gá lat ra 100”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98461 Syp hi lis ke ze lé se ben zyl pe ni cil lin nel 387”

szö veg résszel egé szül ki.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
114/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a digitális archiválás szabályairól

Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint
az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok
egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény 17.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h) 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) Ha tör vény irat nak vagy ok irat nak a meg õr zé sét, il -
let ve ere de ti pél dány meg õr zé sét írja elõ, a meg õr zé si kö -
te le zett sé get elekt ro ni kus úton e ren de let sze rint le het tel -
je sí te ni.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki az ál la mi vagy he lyi
ön kor mány za ti fel ada tot, vagy jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott egyéb köz fel ada tot el lá tó szerv vagy sze mély ál tal
vég zett elekt ro ni kus ar chi vá lás ra.

2.  §

(1) A meg õr zés re kö te le zett a meg õr zé si kö te le zett ség
le jár tá ig fo lya ma to san kö te les biz to sí ta ni, hogy az elekt ro -
ni kus do ku men tu mok meg õr zé se olyan mó don tör tén jen,
amely ki zár ja az utó la gos mó do sí tás le he tõ sé gét, va la mint
védi az elekt ro ni kus do ku men tu mo kat a tör lés, a meg sem -
mi sí tés, a vé let len meg sem mi sü lés és sé rü lés, il let ve a jo -
go su lat lan hoz zá fé rés ellen.

(2) A meg õr zés re kö te le zett kö te les biz to sí ta ni, hogy az
õr zött elekt ro ni kus do ku men tu mok ér tel mez he tõ sé ge (ol -
vas ha tó sá ga) – a do ku men tu mok meg je le nít he tõ sé gét le -
he tõ vé tevõ szoft ver- és hard ver kör nye zet biz to sí tá sá val –
a meg õr zé si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt meg ma rad jon.

3.  §

A meg õr zés az aláb bi mó do kon vé gez he tõ, amennyi ben 
en nek so rán tel je sí tik a 2.  §-ban fog lalt kö ve tel mé nye ket:

a) az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV.
tör vény ben (a továb biak ban: Eat.) meg ha tá ro zott leg alább
fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott do ku -
men tum 4.  § sze rin ti meg õr zé sé vel,

b) az 5.  §-ban meg ha tá ro zott zárt rend szer al kal ma zá -
sá val,

c) a 6.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben elekt ro ni kus adat -
cse re rend szer igény be vé te lé vel.

4.  §

(1) Ha a meg õr zés re szánt elekt ro ni kus do ku men tu mot
az Eat. sze rin ti leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus
alá írás sal lát ták el, a meg õr zés re kö te le zett a meg õr zés sel
az Eat.-ban meg ha tá ro zott ar chi vá lá si szol gál ta tót is meg -
bíz hat. Ha a leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá -
írás sal el lá tott do ku men tum meg õr zé sé rõl a meg õr zés re
kö te le zett nem az Eat.-ban meg ha tá ro zott ar chi vá lá si szol -
gál ta tó út ján gon dos ko dik, ak kor az e §-ban fog lal tak sze -
rint kell el jár nia a 2.  § (1) be kez dés sze rin ti utó la gos mó -
do sí tás le he tõ sé gé nek ki zá rá sa ér de ké ben.

(2) Ha több elekt ro ni kus do ku men tu mon he lyez tek el
egyet len, az Eat. sze rin ti leg alább fo ko zott biz ton sá gú
elekt ro ni kus alá írást, ak kor eze ket a do ku men tu mo kat a
meg õr zés so rán együtt kell ke zel ni.

(3) A meg õr zés re kö te le zett kö te les az elekt ro ni kus alá -
írás ér vé nyes sé gét el len õriz ni, majd – ha az elekt ro ni kus
alá írá son még nincs el he lyez ve – az Eat. sze rin ti mi nõ sí tett 
szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott idõ bé lyeg zõt el he lyez tet ni az
elekt ro ni kus do ku men tum alá írá sán.

(4) Ha a meg õr zé si kö te le zett ség idõ tar ta ma hosszabb,
mint az elekt ro ni kus alá írás el he lye zé sé tõl szá mí tott 11 év, 
a meg õr zés re kö te le zett

a) gon dos ko dik az elekt ro ni kus alá írás hosszú távú ér -
vé nye sí té sé hez szük sé ges in for má ci ók (az ér vé nyes sé gi
lánc) be szer zé sé rõl és meg õr zé sé rõl;

b) az Eat. sze rin ti mi nõ sí tett szol gál ta tó ál tal ki bo csá -
tott idõ bé lyeg zõt he lyez tet el az ér vé nyes sé gi lán con;

c) a b) pont ban meg ha tá ro zott idõ bé lyeg zést meg is -
mét li ak kor, ha a b) pont sze rint ko ráb ban el he lye zett idõ -
bé lyeg zõ krip tog rá fi ai al go rit mu sa az Eat. sza bá lyai sze -
rint már nem biz ton sá gos.

5.  §

(1) Amennyi ben az elekt ro ni kus do ku men tu mot nem
lát ták el leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás -
sal, vagy az elekt ro ni kus adat cse re rend szer al kal ma zá sá -
val lét re ho zott elekt ro ni kus do ku men tum meg õr zé se nem
a 6.  § sze rint tör té nik, ak kor az elekt ro ni kus do ku men tum
meg õr zé sé re olyan rend szer hasz nál ha tó, amely rõl akk re -
di tált ta nú sí tó szer ve zet ál tal ki ál lí tott ta nú sít vány iga zol -
ja, hogy meg fe lel a 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek (meg õr zés zárt rend szer al kal ma zá sá val).

(2) Az akk re di tált ta nú sí tó szer ve zet az (1) be kez dés
sze rin ti ta nú sít ványt kül sõ, füg get len vizs gá ló la bo ra tó ri -
um ál tal ki adott ér té ke lé si je len tés ala pul vé te lé vel, va la -
mely – in for ma ti kai ter mé kek és rend sze rek tech no ló gi ai
biz ton sá gi ér té ke lé si kö ve tel mé nye it tar tal ma zó – szab -
vány vagy nyil vá nos mû sza ki kö ve tel mény rend szer elõ -
írásainak való meg fe le lés alap ján ál lít ja ki.
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6.  §

(1) A kü lön jog sza bály sze rin ti aján lott tar ta lom mal,
elõ ze tesen, írás ban kö tött szer zõ dés alap ján elekt ro ni kus
adat cse re rend szer al kal ma zá sá val lét re ho zott elektro -
nikus do ku men tum ese té ben – amennyi ben nem a 4. vagy
5.  § alap ján tör té nik a meg õr zés – a kö te le zett a meg õr zé si
kö te le zett ség nek olyan elekt ro ni kus adat cse re rend szer
igény be vé te lé vel is ele get te het, amely ki elé gí ti a 2.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nye ket, va la mint biz -
to sít ja az elekt ro ni kus do ku men tum meg õr zé sét mind a ki -
bo csá tó, mind a be fo ga dó oldalán.

(2) Elekt ro ni kus adat cse re rend szer al kal ma zá sá val lét -
re ho zott elekt ro ni kus do ku men tum ese té ben az utó la gos
mó do sí tás le he tõ sé gé nek ki zá rá sa biz to sít ha tó az elekt ro -
ni kus do ku men tu mon az Eat. sze rin ti mi nõ sí tett szol gál ta -
tó ál tal ki bo csá tott idõ bé lyeg zõ el he lye zé sé vel is. Ha több, 
elekt ro ni kus adat cse re rend szer al kal ma zá sá val lét re ho -
zott elekt ro ni kus do ku men tu mon he lyez nek el egyet len, az 
Eat. sze rin ti mi nõ sí tett szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott idõ bé -
lyeg zõt, ak kor eze ket a do ku men tu mo kat a továb biak ban
együtt kell kezelni.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sé tõl szá mí tott 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) E ren de let sza bá lya it azok ra a do ku men tu mok ra kell
al kal maz ni, ame lyek meg õr zé se a ren de let hatályba lépése
után kez dõ dik.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a di gi tá lis ar chi vá lás sza bá lya i ról, va la mint az in for -
má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos elekt ro ni kus ar chi vá lás sza bá lya i ról  szóló
7/2005. (VII. 18.) IHM ren de let.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
115/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás
árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás

keretében nyújtandó termékcsomagokról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170.  § (2) be kez dés 1. pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat-

és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá si köre az egye te mes szolgál -
tató ál tal az egye te mes szol gál ta tás ke re té ben az arra jo go -
sult fel hasz ná lók ré szé re kí nált ter mék cso ma gok meg ál la -
pí tá sá ra, az egye te mes szol gál ta tás árá nak ki ala kí tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok ra, va la mint ezen árak al kal ma zá si
fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ra ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá si köre nem ter jed ki az egye te -
mes szol gál ta tá si en ge déllyel ren del ke zõ vál lal ko zás ál tal
vil la mos ener gia-ke res ke del mi en ge dély alap ján ér té ke sí -
tett vil la mos ener gi á ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ár sza bás: az egye te mes szol gál ta tó ál tal kö te le zõ en

kí nált vil la mos ener gia ter mék cso mag el len ér té ke,
b) zó na idõ: egy na pon be lül a töb bi nap szak tól el té rõ

mér té kû vil la mos ener gia ke res let tel jel lem zett nap szak.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény
(a továb biak ban: VET), va la mint az an nak fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint kell
 értelmezni.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló
 által egye te mes szol gál ta tás ke re té ben vá sá rolt vil la mos
ener gia el szá mo lá sá ra vo nat ko zó an az egye te mes szol gál -
ta tó nak a kö vet ke zõ ár sza bá sok ra kell aján la tot ten nie:

a) ál ta lá nos, egy zó na idõs (,,A1”) ár sza bás,
b) ál ta lá nos, két zó na idõs (,,A2”) ár sza bás,
c) idõ sza kos (,,B”) ár sza bás.

(2) Az „A1” ár sza bás ese tén az egye te mes szol gál ta tó
– nap szak tól füg get le nül – egy nap tá ri na pon be lül azo nos
ára kat kö te les al kal maz ni.

(3) Az „A2” ár sza bás ese tén az egye te mes szol gál ta tó az 
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott zó na idõk ese té ben
el té rõ, az adott zó na idõ re jel lem zõ pi a ci ke res le tet és kí ná -
la tot is figye lembe vevõ ára kat kö te les al kal maz ni. Az
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„A2” ár sza bást a zó na idõn kén ti vil la mos ener gia-fo gyasz -
tás mé ré si fel té te le i nek meg lé te ese tén le het al kal maz ni.

(4) A „B” ár sza bás sze rint szá mol ha tó el a fel hasz ná ló
ál tal meg ha tá ro zott bár mely, sza ka szo san is biz ton sá go san 
üze mel tet he tõ, kü lön mért – az el osz tó ve zér lõ be ren de zé -
sé vel a ve zé relt el osz tó há ló za ti áram kör re ál lan dó jel leg -
gel rög zí tett, ál lag sé re lem nél kül nem el vá laszt ha tó mó -
don, nem du ga szol ha tó an csat la koz ta tott – fel hasz ná lói
be ren de zés fo gyasz tá sa.

(5) A fel hasz ná ló az „A1” vagy az „A2” ár sza bás mel lé
„B” ár sza bást is vá laszt hat.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lói be ren de zé sek
ré szé re az egye te mes szol gál ta tó – az el osz tó val, va la mint
az át vi te li rend szer irá nyí tó val kö ten dõ meg ál la po dás alap -
ján – na pon ta össze sen mi ni mum 8 (a nyá ri idõ szá mí tás
ide jén 6) óra idõ tar tam ra kö te les a vil la mos ener gia-el lá tást 
biz to sí ta ni, ami bõl mun ka na po kon leg alább 5, leg fel jebb 6 
(a nyá ri idõ szá mí tás ide jén leg alább 4, leg fel jebb 5) óra
 eshet az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott völgy idõ -
szak ba.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ár sza bá sok alap -
ján tör té nõ vil la mos ener gia-fo gyasz tás leg hosszabb el szá -
mo lá si idõ sza ka 12 hó nap, amely nek kez dõ és záró nap ját
a vil la mos ener gia-szer zõ dés rög zí ti, és amely nem fel tét le -
nül egye zik meg a nap tá ri év vel.

(8) Az el szá mo lá si idõ sza kon be lül be kö vet ke zõ ár vál -
to zás ese tén az ár vál to zás kor a fo gyasz tás mé rõ be ren de -
zés nek az egye te mes szol gál ta tó ál tal – az elosz tói en ge dé -
lye sen ke resz tül – biz to sí tott le ol va sá sá val, az egye te mes
szol gál ta tó kez de mé nye zé sé re tör té nõ fo gyasz tói ön be val -
lás sal vagy en nek el ma ra dá sa ese tén a fo gyasz tás idõ ará -
nyos meg osz tá sá val kell el jár ni.

4.  §

(1) Az egye te mes szol gál ta tá si ár – a 3.  § (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ár sza bá sok nak meg fele lõen – a vil la -
mos ener gia fo gyasz tá sá val ará nyos (Ft/kWh ala pú) ár.

(2) Az egye te mes szol gál ta tá si ár a kü lön jog sza bály
sze rin ti rend szer hasz ná la ti dí jak, a VET 147.  §-ában meg -
ha tá ro zott pénz esz kö zök, az ál ta lá nos for gal mi adó, va la -
mint az ener gia adó össze gét nem tar tal maz za.

Az egyetemes szolgáltatási ár képzésére
vonatkozó szabályok

5.  §

(1) Az egye te mes szol gál ta tó az egye te mes szol gál ta tá si 
árat a 2. szá mú mel lék let sze rin ti kép let nek meg fele lõen
kép zi.

(2) A 2. szá mú mel lék let sze rin ti pi a ci ala pú vil la mos
ener gia be szer zés nek az egye te mes szol gál ta tás ár kép zé -
sé nél figye lembe ve he tõ össze ha son lí tó ára 15,7 Ft/kWh,
amit leg fel jebb a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
500 m3/h-nál na gyobb tel je sít mény le kö té sû, köz üze mi
 értékesítésû föld gáz árá nak év kö zi vál to zá sá nak idõ ará -
nyo san szá mí tott 25%-ával le het kor ri gál ni.

(3) Az egye te mes szol gál ta tó ál tal a (2) be kez dés sze -
rinti össze ha son lí tó ár fe lett al kal maz ha tó ke res ke del mi
ár rés éves át la gos ér té ke leg fel jebb 1,9 Ft/kWh le het.

Záró rendelkezések

6.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 5.  § (2)–(3) be kez dé se 2009. ja nu ár 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

Átmeneti rendelkezések

7.  §

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény sze -
rin ti köz üze mi szer zõ dé sek nek a vil la mos ener gi á ról  szóló 
2007. évi LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég -
re haj tá sá ról  szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let
120.  § (6)–(7) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá la tá ig az ezen
szer zõ dé sek alap ján jog foly to no san vé te le zett vil la mos -
ener gia-fo gyasz tást – a fel hasz ná ló termékcsomag-vál -
tásra vo nat ko zó igé nyé be je len té sé nek hi á nyá ban – az
egye te mes szol gál ta tás aláb bi ár sza bá si ka te gó ri ái sze rint
kell el szá mol ni:

Köz üze mi ár sza bás
Egye te mes szol gál ta tá si

ár sza bás

La kos sá gi ál ta lá nos (,,A”)
„A1”

Kis fe szült ség, alap dí jas, egy ta ri fás

La kos sá gi ve zé relt, kü lön mért (,,B”)

„B”Kis fe szült ség, alap dí jas, ve zé relt,
kü lön mért

Kis fe szült ség, alap dí jas, két ta ri fás
„A2”

Kis fe szült ség, tel je sít mény dí jas

8.  §

(1) Az egye te mes szol gál ta tó nak e ren de let ha tály ba lé -
pé sé tõl az ál ta la be nyúj tott ár vál toz ta tá si ja vas la tá nak a
Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal tör tént jó vá ha gyá sát kö ve tõ
köz zé té te li kö te le zett ség tel je sí té sé ig – leg alább a jó vá ha -
gyást kö ve tõ 15. na pig – a kö vet ke zõ egye te mes szol gál ta -
tá si ára kat kell al kal maz nia:
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„A1” ár sza bás: 21,90 Ft/kWh

„A2” ár sza bás csúcs idõ szak ban: 26,14 Ft/kWh

      völgy idõ szak ban: 16,14 Ft/kWh

„B” ár sza bás: 13,71 Ft/kWh

(2) Az egye te mes szol gál ta tó a vil la mos ener gi á ról
 szóló 2001. évi CX. tör vény sze rin ti azon la kos sá gi
 fogyasztók ese té ben, akik 2007. évi utol só el szá mo lá sa a
la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta tó ál tal
szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let sze rin ti la kos sá gi
ál ta lá nos (,,A”) ár sza bás sze rint tör tént, kö te les biztosí -
tani, hogy a vil la mos ener gia-el lá tás ban tör té nõ ré sze sü lés
ér de ké ben fi ze ten dõ ár – figye lembe véve a kü lön jog sza -
bály sze rin ti rend szer hasz ná la ti dí ja kat és a VET
147.  §-ában meg ha tá ro zott pénz esz kö zö ket is – 2008. áp ri -
lis 1-ig leg fel jebb 9,8%-kal ha lad ja meg a 2007. feb ru ár 1.
és 2007. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra al kal ma zott (köz -
üze mi) vil la mos ener gia-árat.

Dr. Ká ko sy Csa ba
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az egyes zónaidõk idõtartama

1. Az egyes zó na idõk idõ tar ta mát mun ka na po kon

– a min den kor ér vé nyes (kö zép-eu ró pai) idõ szá mí tás
(a továb biak ban: téli idõ szá mí tás), va la mint

– a kü lön jog sza bály sze rint el ren delt nyá ri idõ szá mí tás
tar ta ma alatt a kö vet ke zõ kép pen kell figye lembe ven ni:

Nap sza kok (zó na idõk)  Téli idõ szá mí tás  Nyá ri idõ szá mí tás

Csúcs idõ szak 06–22 óra kö zött 07–23 óra kö zött

Völgy idõ szak 22–06 óra kö zött 23–07 óra kö zött

2. Nem mun ka nap nak szá mí tó na po kon a csúcs idõ szak
is völgy idõ szak nak mi nõ sül.

2. számú melléklet
a 115/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatási ár képzése

Az egye te mes szol gál ta tó az át la gos egye te mes szol gál -
ta tá si árat az aláb bi kép let figye lembe véte lével ké pe zi:

E
v p v p

v v
M=

+

+
+1 1 2 2

1 2

* *

ahol:

E: az át la gos egye te mes szol gál ta tá si ár [a 3.  § (1) be -
kez dés sze rin ti ár sza bá sok egye te mes szol gál ta tá si
ára i nak az adott egye te mes szol gál ta tó vil la mos -
ener gia-vá sár lá si szer ke ze té re jel lem zõ sú lyo zott
át la ga] ma xi má lis mér té ke, Ft/kWh,

v1: a pi a ci ala pú vil la mos ener gia be szer zés mennyi -
sége, kWh,

v2: a kü lön jog sza bály alap ján a kö te le zõ át vé tel ke re -
té ben be szer zett vil la mos ener gia mennyi sé ge,
kWh,

p1: a pi a ci ala pú vil la mos ener gia be szer zés 5.  § (2) be -
kez dés sze rin ti össze ha son lí tó ára, Ft/kWh,

p2: a kü lön jog sza bály alap ján a kö te le zõ át vé tel ke re -
té ben be szer zett vil la mos ener gia át la gos ára,
Ft/kWh,

M: az egye te mes szol gál ta tás 5.  § (3) be kez dés sze rin ti
leg na gyobb át la gos ke res ke del mi ár ré se, Ft/kWh.
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A gazdasági és közlekedési miniszter

116/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött

munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehetõ

villamosenergia-vásárlási kedvezményrõl

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a villamosenergia-iparban fennálló
vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben kedvez-
ményes áron történõ villamosenergia-vásárlásra jogosult
személyek körére, a kedvezményes villamosenergia-árra,
valamint a kedvezmény biztosításával összefüggõ eljárási,
elszámolási szabályokra és igazolási kötelezettségekre ter-
jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. illetékes egyetemes szolgáltató: az az egyetemes

szolgáltató, amelynek a mûködési engedélyében meghatá-
rozott szolgáltatási területe tartalmazza a kedvezményre
jogosult fogyasztó olyan felhasználási helyét, amelyen a
kedvezményre jogosult fogyasztó a kedvezményt igénybe
kívánja venni,

2. kedvezmény: az e rendelet 1. számú melléklete sze-
rinti csökkentett villamosenergia-díj,

3. nyugdíjas: az öregségi nyugdíjas, a rokkant nyugdí-
jas, a végkielégítésben, illetve önkéntes újrakezdési prog-
ramban nem részesült elõnyugdíjas, a bányásznyugdíjas, a
korkedvezményes vagy korengedményes nyugdíjas,

4. öregségi nyugdíj: a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott
öregségi nyugdíj,

5. villamosenergia-ipari munkavállaló: a Munka Tör-
vénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továb-
biakban: Mt.) hatálya alá esõ munkaszerzõdés alapján tel-
jes vagy részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállaló,
akinek a munkáltatója villamosenergia-ipari társaság,

6. villamosenergia-ipari nyugdíjas: a villamosener-
gia-ipari munkavállaló villamosenergia-ipari társaságtól
történõ nyugdíjba vonulását követõen mint nyugdíjas,

továbbá 2008. január 1-jét megelõzõen a lakossági
fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgálta-
tott villamos energia árának megállapításáról szóló
58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
szerinti villamosenergia-ipari „C” díjszabással (a továb-
biakban: „C” díjszabás) villamos energiát vételezõ nyug-
díjas,

7. villamosenergia-ipari özvegy: a villamosenergia-
ipari munkavállaló és a villamosenergia-ipari nyugdíjas
halála után annak túlélõ házastársa,

8. villamosenergia-ipari társaság: e rendelet hatályba-
lépését megelõzõen az R. szerint villamosenergia-ipari tár-
saságnak minõsülõ vállalkozás, továbbá a munkáltatói
listán szereplõ szakszervezet jogelõdje; az e rendelet
hatálybalépését követõen a mindenkori munkáltatói listán
szereplõ vállalkozás, illetve szakszervezet,

9. finanszírozó: a kedvezmény 37. § szerinti megtérí-
tése vonatkozásában a munkáltatói listán szereplõ munkál-
tató és az átviteli rendszerirányító.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmak megha-
tározását a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény (a továbbiakban: VET) 3. §-a, a villamos energiá-
ról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezé-
seinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a, az Mt., valamint
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza.

Munkáltatói lista

3. §

(1) A munkáltatói lista az e rendelet 2. számú mellékle-
tében felsorolt vállalkozásokat és szakszervezeteket tartal-
mazza. A munkáltatói listát az energiapolitikáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

(2) A munkáltatói lista módosítására a villamosenergia-
iparban mûködõ ágazati szakszervezetek, illetve a villa-
mosenergia-iparban mûködõ reprezentatív munkáltatói
érdekképviselet szükség szerint, de legfeljebb félévente
egyszer tesznek javaslatot.

(3) A munkáltatói listára a (4) és (5) bekezdésben meg-
határozott esetekben kerülhet fel új vállalkozás.

(4) Ha a munkáltatói listán szereplõ vállalkozás szemé-
lyében bekövetkezõ jogutódlás esetén új vállalkozás jön
létre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Gt.) szerinti átalakulásának vagy a vállal-
kozás által végzett tevékenység kiszervezésének eredmé-
nyeként (ilyen esetnek minõsül az is, ha a kedvezményre
jogosult munkavállaló vonatkozásában a munkáltató sze-
mélyében bekövetkezett jogutódlás valósul meg), a jog-
elõd vállalkozás a munkahelyi szakszervezetekkel egyet-
értésben eldöntheti, hogy
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a) az átalakuláshoz, illetve kiszervezéshez kapcsoló-
dóan a munkahelyi szakszervezetekkel közösen javasolja
a jogutód vállalkozás munkáltatói listára való felvételét,
vagy

b) a munkahelyi szakszervezetekkel történõ megálla-
podás alapján a kedvezményre jogosult munkavállaló,
illetve annak özvegye részére kompenzációt ad, és nem
kéri a munkáltatói listára való felvételt.

(5) Ha új, jogelõddel nem rendelkezõ, a VET 3. §
13. pontja szerinti engedélyes vállalkozás jön létre, a villa-
mosenergia-iparban mûködõ ágazati szakszervezetek és
az új vállalkozás közösen javasolják a munkáltatói listára
való felkerülést.

4. §

A munkáltatói listáról vállalkozás abban az esetben
kerülhet törlésre, ha

a) a vállalkozás jogutód nélkül megszûnik, vagy
b) a vállalkozás és a munkahelyi szakszervezetek közö-

sen kezdeményezik a társaság munkáltatói listáról való
törlését.

5. §

A munkáltatói listáról szakszervezet abban az esetben
kerülhet törlésre, ha a szakszervezet jogutód nélkül meg-
szûnik.

6. §

(1) A munkáltatói lista módosítására vonatkozó elõter-
jesztést a 3–5. §-nak megfelelõen a villamosenergia-ipar-
ban mûködõ ágazati szakszervezetek állítják össze a villa-
mosenergia-iparban mûködõ reprezentatív munkáltatói
érdekképviselettel egyeztetve.

(2) Ha a munkáltatói lista módosítására vonatkozó elõ-
terjesztést a miniszter

a) elfogadja, az új munkáltatói listát 30 napon belül
rendelettel hirdeti ki,

b) elutasítja, az elutasítás tényét és indoklását az eluta-
sító döntést követõ 30 napon belül megküldi a villamos-
energia-iparban mûködõ ágazati szakszervezeteknek és a
reprezentatív munkáltatói érdekképviseletnek. Az elutasí-
tás indoklása alapján a munkáltatói lista módosítására vo-
natkozó elõterjesztést a villamosenergia-iparban mûködõ
ágazati szakszervezetek a villamosenergia-iparban mûkö-
dõ reprezentatív munkáltatói érdekképviselettel egyeztet-
ve fél éven belül legfeljebb egy alkalommal módosíthat-
ják, és újból a miniszter elé terjeszthetik.

(3) A miniszter kérheti egyes vállalkozások, illetve
szakszervezetek a munkáltatói listára történõ felvételére,

illetve törlésére vonatkozó javaslat indoklását. Az indok-
lás megadásának idõtartamával a munkáltatói lista módo-
sítására vonatkozó elõterjesztés elfogadásának, illetve
elutasításának határideje meghosszabbodik.

A jogosultak köre

7. §

(1) E rendelet szerint a kedvezményre jogosult
a) a villamosenergia-ipari munkavállaló,
b) a villamosenergia-ipari nyugdíjas,
c) a villamosenergia-ipari özvegy.

(2) Nem jogosult kedvezményre az a villamosenergia-
ipari nyugdíjas és villamosenergia-ipari özvegy, aki szén-
járandóságban részesül.

8. §

(1) Villamosenergia-ipari társaságnál új munkaviszonyt
létesítõ villamosenergia-ipari munkavállaló a munkavi-
szony harmadik hónapját követõ naptári hónap elsõ napjá-
tól jogosult a kedvezményre.

(2) Ha az új munkaviszonyt létesítõ munkavállaló az új
munkaviszony létesítését megelõzõ munkanapon a ked-
vezményben villamosenergia-ipari munkavállalóként ré-
szesült, az új munkaviszony elsõ napjától jogosult a ked-
vezményre.

9. §

(1) A villamosenergia-ipari nyugdíjas jogosult a ked-
vezményre, ha 2007. június 21-én az R. szerint „C” díjsza-
bással villamos energiát vételezett.

(2) A villamosenergia-ipari társaságtól nyugdíjba
vonult villamosenergia-ipari munkavállaló, aki 2007. jú-
nius 21-én villamosenergia-ipari nyugdíjasként nem véte-
lezett az R. szerint „C” díjszabással villamos energiát, vil-
lamosenergia-ipari nyugdíjasként

a) idõbeni korlátozás nélkül jogosult a kedvezményre,
ha a nyugdíjazást megelõzõen legalább tíz évet villamos-
energia-ipari munkavállalóként töltött el,

b) a nyugdíjazást megelõzõen villamosenergia-ipari
munkavállalóként eltöltött munkaviszonynak megfelelõ
idõtartamig (hónapra kerekítve) jogosult a kedvezményre,
ha tíz évet még nem, de legalább öt évet villamosener-
gia-ipari munkavállalóként már eltöltött a nyugdíjba vonu-
lást megelõzõen,

c) nem jogosult a kedvezményre, ha a nyugdíjba vonu-
lást megelõzõen legalább öt évet nem töltött el villamos-
energia-ipari munkavállalóként.

(3) A kedvezményre vonatkozó jogosultság (2) bekez-
dés szerinti meghatározása során a különbözõ villamos-
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energia-ipari társaságoknál villamosenergia-ipari munka-
vállalóként eltöltött munkaviszonyok idõtartamát össze-
vontan kell figyelembe venni.

(4) A nyugdíjazást követõen nyugdíjasként nem jogo-
sult a kedvezményre a korábban villamosenergia-ipari tár-
saságnál teljes vagy részmunkaidõben nem foglalkozta-
tott, 2007. március 21-ét követõen munkaviszonyt létesítõ
villamosenergia-ipari munkavállaló.

10. §

(1) A villamosenergia-ipari özvegy jogosult a kedvez-
ményre, ha 2007. június 21-én az R. szerint „C” díjszabás-
sal villamos energiát vételezett.

(2) A „C” díjszabással történõ vételezésre, illetve a ked-
vezményre jogosult villamosenergia-ipari munkavállaló
halála esetén annak túlélõ házastársa, aki 2007. június
21-én villamosenergia-ipari özvegyként nem vételezett az
R. szerint „C” díjszabással villamos energiát, a haláleset
idõpontjától számított 5 évig jogosult a kedvezményre.

(3) Ha a halál idõpontját követõen az elhunyt villamos-
energia-ipari munkavállaló volt munkáltatója a munkálta-
tói listáról a 4–5. § szerint törlésre kerül, illetve jogutód
nélkül megszûnik, a túlélõ házastárs kedvezményre való
jogosultsága megszûnik.

(4) A „C” díjszabással történõ vételezésre, illetve a ked-
vezményre jogosult villamosenergia-ipari nyugdíjas halá-
la esetén annak túlélõ házastársa

a) idõbeni korlátozás nélkül jogosult a kedvezményre,
ha a haláleset idõpontját követõ 5 éven belül öregségi
nyugdíjra válik jogosulttá,

b) a haláleset idõpontjától számított 5 évig jogosult
a kedvezményre, ha a halálesetet követõ 5 éven belül nem
válik öregségi nyugdíjra jogosulttá.

A kedvezmény igénybevételének feltételei

11. §

(1) A kedvezmény csak lakossági fogyasztó egyetemes
szolgáltatótól történõ villamosenergia-vásárlása esetén
vehetõ igénybe.

(2) A kedvezmény nem vehetõ igénybe a szakaszosan
is biztonságosan üzemeltethetõ, külön mért – az elosztó
vezérlõberendezésével a vezérelt elosztó hálózati áram-
körre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasz-
nálói berendezés fogyasztására.

12. §

A 7–10. §-ban meghatározott jogosult két, általa meg-
választott, felhasználási helyen vételezhet e rendelet sze-

rinti kedvezménnyel villamos energiát, naptári évenként
összesen legfeljebb 15 000 kWh mennyiségben, amelyen
belül a második kedvezményes felhasználási helyen nap-
tári évenként legfeljebb 2500 kWh vehetõ igénybe.

13. §

(1) A kedvezményes felhasználási hely(ek)rõl és a ked-
vezményesen fogyasztani kívánt villamosenergia-mennyi-
ség(ek)rõl a jogosult a 22. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott igénylõlap (a továbbiakban: igénylõlap) kitöltésével
és annak a 21. § szerinti kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zetnek (a továbbiakban: kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zet) való megküldésével nyilatkozik.

(2) A kedvezményes felhasználási hely(ek) évente csak
egyszer változtatható(k) meg, a következõ naptári évre
vonatkozóan. A változás átvezetéséhez az igénylõlapot
minden naptári évben szeptember 15. és november 15. kö-
zött kell megküldeni a kapcsolattartásra kijelölt szervezet-
nek, kivéve, ha az adott felhasználási helyre vonatkozó,
a kedvezményes villamosenergia-fogyasztás feltételét
jelentõ, a 14. §-ban meghatározott jogviszony megszûnik.
A jogviszony megszûnésérõl a jogosult haladéktalanul
köteles értesíteni a kapcsolattartásra kijelölt szervezetet.

14. §

(1) A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a
kedvezményes felhasználási helyen a jogosult kizárólagos
vagy házastársával közös, illetve a jogosult házastársa
kizárólagos tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal vagy
bérleti joggal rendelkezzen, valamint a villamos energiát a
jogosult saját célra használja.

(2) Ha a jogosult társbérletben (ennek minõsül a rokoni
kapcsolatban álló, több önálló háztartás egy lakó ingatlan-
ban történõ együttélése is) vagy albérletben lakik, csak
külön mért fogyasztásra alkalmazható a kedvezmény.

(3) Nem alkalmazható a kedvezmény a jövedelemszer-
zésre irányuló tevékenység céljára történõ fogyasztásra.

(4) A kedvezményesen vásárolt villamos energia nem
adható tovább.

15. §

A kedvezményre jogosult fogyasztó a kedvezményes
áron történõ villamosenergia-vásárlás mellett a lakossági
fogyasztók által igénybe vehetõ egyéb egyetemes szolgál-
tatói díjat, árszabást is választhat.
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A kedvezmény mértéke

16. §

(1) A kedvezményre jogosult részére az illetékes egye-
temes szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott
kedvezményt köteles nyújtani az egyetemes szolgáltató
részére egyébként fizetendõ díjból.

(2) A kedvezményes fogyasztás feletti részért a jogo-
sultnak a kedvezményre nem jogosult lakossági fogyasz-
tóra egyébként vonatkozó egyetemes szolgáltatói díjat kell
megfizetnie.

(3) Az e rendelet szerinti kedvezményes villamosener-
gia-díjakat az egyetemes szolgáltatók az üzletszabályza-
tukban is kötelesek feltüntetni.

17. §

Az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendõ
díj, amely a kedvezmény meghatározásának alapját ké-
pezi,

a) abban az esetben, ha a VET 63. § (1) bekezdése alap-
ján az egyetemes szolgáltató a kedvezményre jogosult
hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerzõdé-
seit megbízottként vagy bizományosként összevontan
kezeli, akkor

1. az adott, kedvezményre jogosult fogyasztó ellátásá-
hoz tartozó, külön jogszabályban meghatározott
rendszerhasználati díjakat,

2. a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,
3. az egyetemes szolgáltatás (a külön jogszabályban

meghatározott típusú termékcsomagok és árszabá-
sok alapján szolgáltatott villamos energia) díját

tartalmazza,
b) abban az esetben, ha a kedvezményre jogosult a há-

lózati engedélyessel külön hálózathasználati szerzõdést
kötött, akkor

1. a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket,
2. az egyetemes szolgáltatás (a külön jogszabályban

meghatározott típusú termékcsomagok és árszabá-
sok alapján szolgáltatott villamos energia) díját

tartalmazza.

A jogosultság megszûnése

18. §

Az átviteli rendszerirányító erre vonatkozó értesítése
alapján az egyetemes szolgáltató a jogosultság megszûné-
sét követõ naptári hónap elsõ napjától megszünteti a ked-
vezményes villamosenergia-elszámolás lehetõségét.

19. §

(1) A kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosult-
ság megszûnik, és ezt követõen a kedvezményt újra igé-
nyelni nem lehet, ha a jogosult

a) a felhasználási helyet másnak bármilyen jogcímen
átadja,

b) a kedvezményesen vásárolt villamos energiát
jövedelemszerzésre irányuló tevékenység céljára veszi
igénybe,

c) a megengedettnél több felhasználási helyen vásárol
kedvezményesen villamos energiát,

d) a kedvezmény igénybevétele érdekében hamis ada-
tokat közöl, vagy hamis nyilatkozatot tesz,

e) az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó üzletsza-
bályzatában meghatározott szerzõdésszegést követ el (ide
nem értve azt az esetet, ha a kedvezményre jogosult a villa-
mos energia díját késedelmesen fizette meg, ha a késede-
lem nem haladja meg a hatvan napot).

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kedvezménnyel
visszaélõ jogosult köteles a visszaélés kezdõ idõpontjára
visszamenõleg az egyébként fizetendõ díj és a kedvezmé-
nyes díj különbözetét az egyetemes szolgáltató részére egy
összegben megfizetni. Az egyetemes szolgáltató az üzlet-
szabályzatában rendelkezhet az (1) bekezdésében megha-
tározott visszaélés esetére vonatkozó jogkövetkezmények
alkalmazásáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kedvezményes
fogyasztáshoz kapcsolódó 37. § szerinti térítést a fogyasz-
tó által visszafizetett összegnek megfelelõ mértékben az
egyetemes szolgáltató visszafizeti a finanszírozó szerve-
zetnek.

20. §

A kedvezményre vonatkozó jogosultság megszünteté-
sérõl az egyetemes szolgáltató jegyzõkönyvet vesz fel, és
azt az átviteli rendszerirányítónak, valamint a korábbi
jogosultnak megküldi. Az átviteli rendszerirányító a jogo-
sultság megszüntetésérõl értesíti a kapcsolattartásra kije-
lölt szervezetet.

A jogosultság igazolása, értesítések, nyilvántartás

21. §

A kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódóan a villa-
mosenergia-fogyasztóval a kapcsolattartásra kijelölt szer-
vezet tartja a szükséges közvetlen kapcsolatot. A kapcso-
lattartásra kijelölt szervezet

a) villamosenergia-ipari munkavállaló esetén a mun-
káltató,

b) villamosenergia-ipari nyugdíjas és villamosenergia-
ipari özvegy esetén az illetékes egyetemes szolgáltató.
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22. §

(1) A kedvezményt igénybe venni kívánó lakossági fo-
gyasztó (igénylõ) ezen szándékáról igénylõlap kitöltésével
és megküldésével nyilatkozik. Az igénylõlapot e rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az igénylõlapon a lakossági fogyasztó hozzájárul
személyes adatainak az átviteli rendszerirányító részére
történõ átadásához és az átviteli rendszerirányító általi ke-
zeléséhez. Az e rendelet végrehajtása során és érdekében
megkapott személyes adatokat az átviteli rendszerirányító
csak az e rendeletben meghatározott célok érdekében
használhatja fel és adhatja tovább a VET 151. § (4) bekez-
désében meghatározott kivételekkel.

(3) Az igénylõlapot, valamint az annak kitöltésére vo-
natkozó tájékoztatót minden egyetemes szolgáltató az
állandó ügyfélszolgálati irodában és az ügyfélszolgálati
fiókirodában hozzáférhetõvé teszi, és honlapján elektroni-
kusan letölthetõ formátumban is közzéteszi. A munkálta-
tói listán szereplõ vállalkozás és szakszervezet a munka-
vállalók számára az igénylõlapot, valamint az annak kitöl-
tésére vonatkozó tájékoztatót nyomtatott és elektronikus
formátumban is hozzáférhetõvé teszi.

(4) Az igénylõlapot a kedvezményt igénybe venni kívá-
nó lakossági fogyasztó tölti ki és juttatja el a kapcsolattar-
tásra kijelölt szervezetnek írásban, vagy elektronikus for-
mában, ha ezt az illetékes egyetemes szolgáltató üzletsza-
bályzata lehetõvé teszi. Egy igénylõnek csak egy igénylõ-
lapot kell megküldenie.

(5) A kapcsolattartásra kijelölt szervezet ellenõrzi, hogy
az igénylõ minden szükséges adatot megadott-e az igény-
lõlapon. A kapcsolattartásra kijelölt szervezet ellenõrzi
továbbá azt is, hogy az igénylõ nem jelölt-e meg a 12. §
szerinti mennyiségeket meghaladó kedvezményesen véte-
lezni kívánt villamosenergia-mennyiséget.

(6) Ha hiánypótlás, illetve az igénylõlap módosítása
szükséges, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet az igény-
lõlap kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül tájékoz-
tatja errõl az igénylõt.

(7) Ha az igénylõ korábban e rendelet szerint nem része-
sült kedvezményben, vagy az igénylõ korábban e rendelet
szerint kedvezményben részesült, de a munkáltató szemé-
lyében változás következett be, illetve az igénylõ
7–10. §-ban meghatározott jogosultsági alapja megválto-
zott – kivéve, ha a kedvezményt igénybe vevõ villamos-
energia-ipari munkavállaló nyugdíjba vonult –, az igény-
lõlaphoz mellékelni kell a kedvezményre való jogosultság
igazolását is. A jogosultság igazolása

a) villamosenergia-ipari munkavállaló esetén a mun-
káltató,

b) a 9. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a mun-
káltató (amelytõl az igénylõ nyugdíjba vonult),

c) a 10. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az
elhunyt villamosenergia-ipari munkavállaló volt munkál-
tatója,

d) a 10. § (3) bekezdésben meghatározott esetben az
igénylõ
feladata. Az igazolást az e bekezdés szerinti b), c) és
d) esetekben az igénylõnek, az a) esetben a munkáltatónak
kell az igénylõlaphoz mellékelnie.

(8) A (7) bekezdés d) pontja esetében a nyilatkozatnak
ki kell terjednie a házastársi kapcsolatra, valamint az
igénylõ öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásának idõ-
pontjára vonatkozó nyilatkozatra is.

(9) A jogosultságra vonatkozó igazolás meglétét a kap-
csolattartásra kijelölt szervezet ellenõrzi.

23. §

(1) A szükséges adatokat tartalmazó, kitöltött igénylõla-
pot a kapcsolattartásra kijelölt szervezet a kézhezvételt
követõ 5 munkanapon belül megküldi az átviteli rendszer-
irányító részére az átviteli rendszerirányító által megadott
elektronikus formátumban, és – ha az igénylõlap ilyen
módon rendelkezésre áll – írásos formában is.

(2) Az átviteli rendszerirányító az igénylõlapot elektro-
nikus formátumban – annak kézhezvételét követõ 3 mun-
kanapon belül – megküldi az igénylõlapon megjelölt ille-
tékes egyetemes szolgáltató(k) részére.

(3) Az illetékes egyetemes szolgáltató ellenõrzi az
igénylõlapon szereplõ, a 3. számú mellékletben külön
megjelölt adatok egyezõségét az igénylõ és az egyetemes
szolgáltató közötti villamosenergia-vásárlási szerzõdés
tartalmával.

(4) Az illetékes egyetemes szolgáltató az igénylõlap
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül – az átviteli
rendszerirányító által megadott elektronikus formátum-
ban – értesíti az átviteli rendszerirányítót az esetleges elté-
résekrõl, illetve azok hiányáról.

(5) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az igénylõla-
pon szereplõ, a kedvezményes felhasználási helyre vonat-
kozó adatok és a villamosenergia-vásárlási szerzõdés tar-
talma között eltéréseket azonosít, és ezeket az igénylõla-
pon szereplõ adatok javításával a villamosenergia-vásár-
lási szerzõdés alapján egyértelmûen korrigálni tudja,
akkor az átviteli rendszerirányító részére megküldött érte-
sítésben a korrigált adatokat szerepelteti, azok külön ki-
emelésével.

(6) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az ellenõrzés
során nem korrigálható eltéréseket azonosít, az átviteli
rendszerirányító az illetékes egyetemes szolgáltató értesí-
tése alapján, az értesítés kézhezvételét követõ 5 munkana-
pon belül, visszaküldi az igénylõlapot elektronikus formá-
tumban az adott kérelmezõ kapcsolattartásra kijelölt szer-
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vezetének az illetékes egyetemes szolgáltató által megha-
tározott eltérések megjelölésével.

(7) Ha az igénylõlap módosítása szükséges, a kapcsolat-
tartásra kijelölt szervezet az igénylõlap kézhezvételét kö-
vetõ 4 munkanapon belül tájékoztatja errõl az igénylõt.

(8) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató az ellenõrzés
során nem azonosít nem korrigálható eltéréseket, az átvi-
teli rendszerirányító az igénylõlapot feldolgozza, és az
igénylést nyilvántartásba veszi.

(9) Ha az igénylés nyilvántartásba vétele során az átvi-
teli rendszerirányító a kedvezmény igénybevételének
11–15. §-ban meghatározott feltételeihez képesti eltérést,
illetve az adatok közötti logikai ellentmondást azonosít, az
átviteli rendszerirányító az eltérések, ellentmondások
megjelölésével az illetékes egyetemes szolgáltató (4) be-
kezdés szerinti értesítésének kézhezvételétõl számított
5 munkanapon belül visszaküldi az igénylõlapot az adott
kérelmezõ esetén kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek,
amely az eltérések, ellentmondások megjelölésével az
igénylõlap kézhezvételét követõ 4 munkanapon belül tájé-
koztatja az igénylõt az igénylõlap módosításának szüksé-
gességérõl.

(10) Ha az igénylés megfelelõ és nyilvántartásba vehe-
tõ, az átviteli rendszerirányító az illetékes egyetemes szol-
gáltató (4) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétõl
számított 5 munkanapon belül a 4. számú melléklet szerinti
adatok közlésével elektronikus úton értesíti az illetékes
egyetemes szolgáltatót a kedvezményre vonatkozó jogo-
sultság fennállásáról és jellemzõirõl, valamint értesíti a
kedvezményre való jogosulttá válásról a kapcsolattartásra
kijelölt szervezetet is, ha az nem egyetemes szolgáltató.

(11) Az illetékes egyetemes szolgáltató ezt követõen
10 munkanapon belül értesíti a kedvezményre jogosultat
a jogosultság fennállásáról és jellemzõirõl külön kiemelve
az (5) bekezdés szerint korrigált eltéréseket. A kedvez-
ményre jogosult fogyasztó az értesítést követõ 20 munka-
napon belül észrevételt tehet az illetékes egyetemes szol-
gáltatónál, amelyet az egyetemes szolgáltató a kézhezvé-
teltõl számított 5 munkanapon belül továbbít az átviteli
rendszerirányító részére.

24. §

(1) Az igénylõlap kitöltésével, a jogosultság igazolásá-
val, az igénylés nyilvántartásba vételével, a kedvezmény
érvényesítésével, a jogosultság megszüntetésével vagy
felfüggesztésével kapcsolatos fogyasztói panaszok ügyé-
ben a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a VET 57. §-ának
megfelelõen.

(2) Ha az igénylõlap ellenõrzésére, feldolgozására,
továbbküldésére, valamint az igénylõlaphoz és kedvez-
mény érvényesítéséhez kapcsolódó értesítésekre vonatko-
zó e rendelet szerinti határidõket a kapcsolattartásra kije-

lölt szervezet, az átviteli rendszerirányító, illetve az illeté-
kes egyetemes szolgáltató neki felróható okból nem tartja
be, köteles a fogyasztó kárát megtéríteni.

25. §

(1) A kedvezményt az illetékes egyetemes szolgáltató a
kedvezményre való jogosultságra vonatkozó, az átviteli
rendszerirányító általi értesítés kézhezvételét követõ nap-
tári hónap elsõ napjától érvényesíti a jogosult villamos-
energia-díjában a 46. § szerinti kivétellel.

(2) Ha az egyetemes szolgáltató a kedvezményt az
(1) bekezdésben meghatározott határidõtõl nem érvénye-
síti, köteles a fogyasztó ezzel kapcsolatban felmerült kárát
az üzletszabályzatában meghatározottak szerint megtérí-
teni.

26. §

2008. február 29-ét követõen a kedvezmény csak akkor
vehetõ igénybe, ha az igénylõlap alapján a kedvezményre
vonatkozó jogosultság nyilvántartásba vételérõl az átviteli
rendszerirányító a 23. § szerint értesítette az illetékes
egyetemes szolgáltatót.

27. §

(1) Az egyetemes szolgáltató csak azon villamosener-
gia-fogyasztó kedvezményes fogyasztása után jogosult a
37. § szerinti térítésre, amelynek jogosultságáról az átviteli
rendszerirányítótól a 23. § szerinti értesítést kapott.

(2) Az átviteli rendszerirányító a tudomására jutástól
számított 5 munkanapon belül értesíti az illetékes egyete-
mes szolgáltatót a kedvezményes fogyasztásra jogosult
fogyasztó vonatkozásában a térítésért felelõs szervezet
személyében történt változásról.

(3) Az egyetemes szolgáltató kérésére az átviteli rend-
szerirányító 5 munkanapon belül köteles tájékoztatást adni
arról, hogy a 37. § szerinti térítést adott jogosult esetén ki
fizeti meg.

28. §

Az egyetemes szolgáltató 2008. december 31-ét köve-
tõen minden naptári év 7–8. hetében köteles az átviteli
rendszerirányítótól tájékoztatást kérni, hogy az általa
e rendelet szerinti kedvezménnyel ellátott lakossági
fogyasztók jogosultak-e a kedvezmény igénybevételére.
Az átviteli rendszerirányító a kérelem kézhezvételét kö-
vetõ 10 munkanapon belül küldi meg a tájékoztatást az
egyetemes szolgáltató részére elektronikus formátumban.
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29. §

(1) A kedvezményt igénybe vevõ villamosenergia-ipari
munkavállaló nyugdíjba vonulása esetén a munkáltató az
errõl való tudomásszerzést követõ 5 munkanapon belül
írásban és az átviteli rendszerirányító által megadott elekt-
ronikus formátumban értesíti az átviteli rendszerirányítót,
és igazolja (a jogosultsági idõtartam pontos megjelölésé-
vel) a villamosenergia-ipari munkavállaló mint villamos-
energia-ipari nyugdíjas kedvezményre vonatkozó jogo-
sultságát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változásról az átviteli rend-
szerirányító az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvéte-
lét követõ 5 munkanapon belül értesíti az illetékes egyete-
mes szolgáltatót.

30. §

A villamosenergia-ipari társaság a jogutód nélküli meg-
szûnésérõl, valamint a Gt. szerinti átalakulásáról az erre
vonatkozó társasági döntést követõen haladéktalanul érte-
síti az átviteli rendszerirányítót.

31. §

(1) Az igénylõlapon szereplõ adatokban bekövetkezõ
változásokról a kedvezményre jogosult az igénylõlap
ismételt kitöltésével (az igénylõlapon megjelölve, hogy
annak kitöltésére adatváltozás miatt került sor) és annak a
megküldésével értesíti a kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zetet, amely az értesítés kézhezvételét követõ 5 munkana-
pon belül továbbküldi az értesítést az átviteli rendszerirá-
nyítónak. Az igénylõlap nem megfelelõ kitöltése esetén a
22–23. § szerinti eljárást kell követni.

(2) A kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó villa-
mosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnésérõl az egyete-
mes szolgáltató a tudomására jutástól számított 5 munka-
napon belül – az átviteli rendszerirányító által megadott
elektronikus formátumban – értesíti az átviteli rendszerirá-
nyítót.

32. §

(1) A kedvezményre jogosultakra vonatkozóan az átvi-
teli rendszerirányító országosan egységes, egyedi adatokat
tartalmazó nyilvántartást alakít ki és kezel. Az átviteli
rendszerirányító ennek keretében köteles legalább azon
adatokat nyilvántartani, amelyek alapján ellenõrizhetõk az
e rendelet szerinti kedvezményes áron történõ villamos-
energia-vásárlás jellemzõi, különösen az egyes fogyasztók
jogosultsága, a kedvezményes villamosenergia-vásárlás
lehetséges és megvalósult mennyisége, a kedvezményes

villamosenergia-vásárlás értéke, a kapcsolódó térítés
összege, a térítés megfizetéséért felelõs szervezet.

(2) Az átviteli rendszerirányító az egyes jogosultakra
vonatkozó adatokat az adatkezelési cél megszûnését köve-
tõen haladéktalanul törli.

33. §

Az átviteli rendszerirányító jogosult ellenõrizni az
igénylõlapon szereplõ adatok valóságtartalmát, a
11–15. §-ban meghatározott feltételek betartását, valamint
a kedvezményre való jogosultság fennállását. Az ellenõr-
zés során kérheti a kedvezményre jogosulttól és a munkál-
tatótól a 22. § (7) bekezdés és a 44. § szerinti nyilatkozato-
kat, az igénylõlapon szereplõ adatokat igazoló dokumen-
tumok bemutatását.

34. §

Annak érdekében, hogy az egyetemes szolgáltató szá-
mára fizetendõ 17. § szerinti díj egyértelmûen megállapít-
ható legyen, az egyetemes szolgáltató tájékoztatja az átvi-
teli rendszerirányítót, hogy a kedvezményre jogosult
fogyasztó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási
szerzõdéseit megbízottként vagy bizományosként össze-
vontan kezeli-e, valamint, hogy a jogosult fogyasztó ese-
tén mekkora az egyetemes szolgáltató kedvezmény nélküli
(egyébként fizetendõ) díja.

Tájékoztatás

35. §

Az e rendelet elõírásaira, végrehajtására, a kedvezmény
igénybevételére vonatkozóan a lakossági fogyasztó az ille-
tékes egyetemes szolgáltatótól, ha ilyen nincsen, akkor
bármely egyetemes szolgáltatótól – a villamosenergia-ipa-
ri munkavállaló a munkáltatótól is – tájékoztatást kérhet.

A kedvezmény finanszírozása

36. §

(1) A kedvezményt igénybe vevõ fogyasztó villamos-
energia-fogyasztását az illetékes egyetemes szolgáltató a
16. §-ban meghatározott kedvezményes díjon számolja el
a 12. §-ban meghatározott mennyiségi korlátot meg nem
haladó fogyasztásra.

(2) A fogyasztó részére kiállított számlán az illetékes
egyetemes szolgáltató a 16. §-ban meghatározott kedvez-
ményes díjat szerepelteti.
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37. §

Az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendõ
díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet az egyete-
mes szolgáltató részére

a) ha a kedvezményre jogosult villamosenergia-ipari
munkavállaló – kivéve a munkáltatói listán szereplõ szak-
szervezetek alkalmazottait –, a villamosenergia-ipari mun-
kavállalót foglalkoztató, munkáltatói listán szereplõ mun-
káltató téríti meg,

b) ha a kedvezményre jogosult a 10. § (2) bekezdésben
meghatározott villamosenergia-ipari özvegy, az elhunyt
volt munkáltatója téríti meg,

c) egyéb jogosultak esetén az átviteli rendszerirányító
a VET 147. § (1) bekezdés b) pontja szerint beszedett
pénzeszközökbõl téríti meg.

38. §

A Magyar Energia Hivatal az átviteli rendszerirányító,
az elosztó hálózati engedélyes és az egyetemes szolgáltató
esetén a kedvezmény 37. § szerinti térítéséhez, valamint
az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó minden felme-
rülõ indokolt egyszeri és folyamatos költséget – külön jog-
szabályban meghatározott módon – az indokolt mûködési
költségek és tõkeköltségek között figyelembe veszi.

39. §

Az egyetemes szolgáltató a munkáltatói listán szereplõ
munkáltatók – kivéve a szakszervezetek – és az egyéb
érintett egyetemes szolgáltatók a közöttük megkötésre
kerülõ szerzõdésben rendezik a kedvezmény 37. § szerinti
térítésére vonatkozó részletszabályokat.

40. §

A 37. § szerinti térítésre az egyetemes szolgáltató által
a nyújtott kedvezmény összegének megfelelõ mértékben,
havi rendszerességgel kiállított, az általános forgalmi adó-
ról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa
törvény) szerinti számlának nem minõsülõ számviteli
bizonylat (a továbbiakban: számviteli bizonylat) alapján
kerülhet sor. A kedvezmény elszámolásához kapcsolódó
részletszabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

41. §

(1) Ha a finanszírozó az egyetemes szolgáltató által
megfelelõen kiállított és nem kifogásolt számviteli
bizonylatot a fizetés esedékességét követõen nem egyenlí-
ti ki, az érintett felek (az egyetemes szolgáltató, a fizetésre

kötelezett munkáltató, valamint a helyi, illetve ágazati
szakszervezet) elõzetes egyeztetési eljáráson vesznek
részt.

(2) Ha a finanszírozó az egyetemes szolgáltató által
megfelelõen kiállított és nem kifogásolt számviteli bi-
zonylatot a fizetés esedékességét követõ három hónapon
belül nem egyenlíti ki, és az (1) bekezdés szerinti egyezte-
tési eljárás a fizetés esedékességét követõ harmadik hónap
végéig nem vezet eredményre, a számviteli bizonylat kése-
delmi kamatokkal növelt összegének megfizetéséig az
egyetemes szolgáltató jogosult a finanszírozó munkaválla-
lóinak a kedvezmény érvényesítését felfüggeszteni. Ha
a finanszírozó ezt követõen a követelés késedelmi kama-
tokkal növelt összegét az egyetemes szolgáltatónak meg-
fizeti, az egyetemes szolgáltató a finanszírozó munkavál-
lalói részére a kedvezményt a felfüggesztés idõtartamára
vonatkozóan visszamenõlegesen érvényesíti.

(3) A kedvezmény felfüggesztésérõl az egyetemes szol-
gáltató haladéktalanul értesíti az átviteli rendszerirányítót.

Átmeneti rendelkezések

42. §

Az e rendelet kihirdetésekor „C” díjszabással villamos
energiát vételezõ lakossági fogyasztót, valamint a „C” díj-
szabással történõ villamosenergia-vételezést az e rendelet
kihirdetése és 2007. december 31. között megkezdõ
fogyasztót az õt ellátó egyetemes szolgáltató 2008. január
5-ig írásban tájékoztatja a „C” díjszabás 2008. január 1-jé-
tõl történõ megszûnésérõl és e rendelet hatálybalépésérõl
az igénylõlap, valamint az annak kitöltésére vonatkozó
felhívás és tájékoztató megküldésével.

43. §

(1) Ha igénybe kívánja venni a kedvezményt, minden
2007. december 31-én „C” díjszabással villamos energiát
vételezõ fogyasztónak ki kell töltenie az igénylõlapot, és
2008. január 15-ig meg kell azt küldenie a kapcsolattartás-
ra kijelölt szervezetnek. A 2008. március 3-ig terjedõ idõ-
szakban az igénylõlap kitöltésére, megküldésére és elbírá-
lására a 22–23. §-ban meghatározottak az alábbi eltérések-
kel alkalmazandók.

(2) A 2008. január 15-ig beérkezett igénylõlapot a kap-
csolattartásra kijelölt szervezet a 22. § (5) bekezdés szerint
ellenõrzi. A formailag megfelelõen kitöltött igénylõlapot a
kapcsolattartásra kijelölt szervezet 2008. január 31-ig
küldi meg az átviteli rendszerirányítónak elektronikus for-
mátumban. Ha hiánypótlás, illetve az igénylõlap módosí-
tása szükséges, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet 2008.
január 31-ig tájékoztatja errõl az igénylõt. A módosított,
illetve kiegészített igénylõlapot az igénylõnek 2008. feb-
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ruár 11-ig kell eljuttatnia a kapcsolattartásra kijelölt szer-
vezet részére, amelyet – ha az igénylõlap a 22. § (5) bekez-
dés szerinti ellenõrzés alapján megfelelõen kitöltött –
a kapcsolattartásra kijelölt szervezet 2008. február 15-ig
küld meg az átviteli rendszerirányítónak.

(3) Az átviteli rendszerirányító a 2008. január 31-ig kéz-
hez vett igénylõlapot 2008. február 8-ig, a 2008. február
15-ig kézhez vett igénylõlapot 2008. február 19-ig küldi
meg elektronikus formátumban az igénylõlapon megjelölt
illetékes egyetemes szolgáltató(k) részére.

(4) Az illetékes egyetemes szolgáltató a 23. § (3) bekez-
dés szerinti ellenõrzést követõen az igénylõlap 2008. feb-
ruár 8-ig történõ kézhezvétele esetén 2008. február 15-ig,
az igénylõlap 2008. február 19-ig történõ kézhezvétele
esetén 2008. február 25-ig értesíti az átviteli rendszerirá-
nyítót az esetleges eltérésekrõl, illetve azok hiányáról.

(5) Ha az illetékes egyetemes szolgáltató nem azonosí-
tott nem korrigálható eltérést és az igénylés nyilvántartás-
ba vétele során az átviteli rendszerirányító sem azonosított
a kedvezmény igénybevételének 11–15. §-ban meghatáro-
zott feltételeihez képesti eltérést, illetve az adatok közötti
logikai ellentmondást, akkor az átviteli rendszerirányító
az illetékes egyetemes szolgáltató (4) bekezdés szerinti
értesítésének 2008. február 15-ig történõ kézhezvétele
esetén 2008. február 22-ig, az értesítés 2008. február 25-ig
történõ kézhezvétele esetén 2008. február 28-ig elektroni-
kus úton értesíti az illetékes egyetemes szolgáltatót a ked-
vezményre vonatkozó jogosultság fennállásáról és jellem-
zõirõl a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével.

(6) Az igénylõlapnak a kapcsolattartásra kijelölt szerve-
zet általi továbbküldésére és elbírálására a 22–23. §-ban
meghatározott határidõk szempontjából – függetlenül a
beérkezés tényleges dátumától – 2008. március 3-at kell
figyelembe venni az igénylõ által a kapcsolattartásra kije-
lölt szervezet részére 2008. március 3-ig eljuttatott igény-
lõlapnak a kapcsolattartásra kijelölt szervezet általi átvé-
teli idõpontjaként, ha az alábbi feltételek bármelyike telje-
sül:

a) az igénylõ az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
határidõket nem tartja be,

b) a (2) bekezdés szerint módosított, illetve kiegészí-
tett, a kapcsolattartásra kijelölt szervezet részére 2008.
február 11-ig eljuttatott igénylõlap a 22. § (5) bekezdés
szerinti ellenõrzés alapján nincsen megfelelõen kitöltve,

c) a 23. § (3) bekezdés szerinti ellenõrzés alapján az
igénylõlap nem korrigálható eltérést tartalmaz, és a javított
igénylõlapot az igénylõ 2008. március 3-ig ismételten el-
juttatja a kapcsolattartásra kijelölt szervezetnek,

d) a 23. § (6) bekezdés szerint az igénylés nyilvántar-
tásba vétele során az átviteli rendszerirányító a kedvez-
mény igénybevételének 11–15. §-ban meghatározott felté-
teleihez képesti eltérést, illetve az adatok közötti logikai
ellentmondást azonosít, és a javított igénylõlapot az
igénylõ 2008. március 3-ig ismételten eljuttatja a kapcso-
lattartásra kijelölt szervezetnek.

44. §

(1) A 22. § (7) bekezdés szerinti jogosultság igazolása:

a) a 9. § (2) bekezdésben meghatározott esetben – ha
a villamosenergia-ipari munkavállaló munkavállalóként
nem vette igénybe a kedvezményt – a munkáltató (amely-
tõl az igénylõ nyugdíjba vonult), – ha a munkáltató jog-
utód nélkül megszûnt – az igénylõ nyilatkozatával tör-
ténik,

b) a 10. § (3) bekezdésben meghatározott esetben, ha a
villamosenergia-ipari nyugdíjas nem vette igénybe a ked-
vezményt

1. az elhunyt jogosultságára vonatkozóan az elhunyt
volt munkáltatója nyilatkozik,

2. és, ha az elhunyt volt munkáltatója jogutód nélkül
megszûnt, az igazolás az elhunyt túlélõ házastársá-
nak nyilatkozatával történik.

Igazolásként továbbá benyújtandó az igénylõnek a há-
zastársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozata, valamint az
igénylõ öregségi nyugdíjra való jogosulttá válásának idõ-
pontjára vonatkozó nyilatkozata is,

c) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, ha
a villamosenergia-ipari nyugdíjas az elhalálozás idõpont-
jában „C” díjszabással vételezett, az igénylõ a „C” díjsza-
bással történõ vételezést a (2) bekezdés szerint köteles iga-
zolni, továbbá köteles benyújtani az elhalálozás idõpont-
jára vonatkozó igazolást, valamint a házastársi kapcsolatra
vonatkozó nyilatkozatát, továbbá az igénylõ öregségi
nyugdíjra való jogosulttá válásának idõpontjára vonat-
kozó nyilatkozatát is.

(2) A 2007. június 21-én „C” díjszabással villamos
energiát vételezõ villamosenergia-ipari nyugdíjasnak és
villamosenergia-ipari özvegynek az igénylõlaphoz a jogo-
sultság igazolásaként az erre vonatkozó nyilatkozatot,
valamint az alábbiakat kell mellékelnie:

a) a 2007. június 21-ét is tartalmazó idõszakra vonat-
kozóan kiállított („C” díjszabást tartalmazó) villamosener-
gia-számla másolatát, vagy

b) azon közüzemi szolgáltató (vagy annak jogutódja)
a 2007. június 21-én „C” díjszabással történõ vételezésre
vonatkozó igazolását, amelytõl az igénylõ 2007. június
21-én „C” díjszabással villamos energiát vételezett.

45. §

(1) A 2007. december 31-én „C” díjszabással villamos
energiát vételezõ fogyasztó e rendelet hatálybalépésétõl
2008. február 29-ig a jelen rendelet feltételei szerinti ked-
vezménnyel vásárolhat villamos energiát.
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(2) A fogyasztó azon felhasználási helyei, amelyeken
2007. december 31-én „C” díjszabással vételezett villamos
energiát, a fizetendõ villamosenergia-ár vonatkozásában
2008. február 29-ig e rendelet szerinti elsõ kedvezményes
fogyasztási helynek minõsülnek.

(3) Ha a fogyasztó a megküldött igénylõlapon a (2) be-
kezdés szerinti felhasználási helyektõl eltérõ kedvezmé-
nyes felhasználási helyeket határoz meg, illetve meghatá-
rozza, hogy a (2) bekezdés szerinti felhasználási helyek
közül melyik minõsül e rendelet szerinti elsõ és második
kedvezményes felhasználási helynek, a fogyasztó és az
illetékes egyetemes szolgáltató a kedvezményes villamos-
energia-díj és a kedvezményt nem tartalmazó, egyébként
fizetendõ villamosenergia-díj alapján a Vhr. 1. számú mel-
léklet 7. §-a és 9. §-a szerint – a 2008. február 29-ét köve-
tõen nem kedvezményes felhasználási helynek, illetve
nem elsõ kedvezményes felhasználási helynek minõsülõ
(2) bekezdés szerinti felhasználási helyek tekintetében –
2008. február 29-re elszámolnak egymással.

(4) Az egyetemes szolgáltató a (3) bekezdés szerinti
esetben 2008. március 11-ig értesíti az átviteli rendszerirá-
nyítót a fogyasztó által 2008. január és február hónapban
az egyes felhasználási helyeken fogyasztott villamos ener-
gia mennyiségérõl a (2) bekezdés szerinti felhasználási
helyek külön megjelölésével.

(5) A kedvezményes felhasználási helyek (3) bekezdés
szerinti meghatározása nem minõsül a kedvezményes fel-
használási hely 13. § szerinti megváltoztatásának.

46. §

(1) Ha a 2007. december 31-én „C” díjszabással villa-
mos energiát vételezõ fogyasztó

a) a 43. §, illetve a 22. § szerint nem küldi meg a kitöl-
tött igénylõlapot a kijelölt kapcsolattartó szervezet részé-
re, vagy

b) az átviteli rendszerirányító a kedvezményre való
jogosultságról 2008. február 29-ig nem értesíti az illetékes
egyetemes szolgáltatót (különösen, ha a fogyasztó e rende-
let szerint nem jogosult kedvezményes villamosenergia-
vételezésre vagy az igénylõ túl késõn küldte meg az igény-
lõlapot),
akkor a fogyasztónak 2008. januárra és februárra vonat-
kozóan kedvezményt nem tartalmazó villamosenergia-árat
kell fizetnie az egyetemes szolgáltató részére.

47. §

Az egyetemes szolgáltató elsõ alkalommal 2008. április
14. és 25. között, második alkalommal 2008. szeptember
15. és szeptember 26. között köteles az átviteli rendszerirá-

nyító állásfoglalását kérni, hogy az általa e rendelet sze-
rinti kedvezménnyel ellátott lakossági fogyasztók jogosul-
tak-e a kedvezmény igénybevételére. Az átviteli rendszer-
irányító a kérelem kézhezvételét követõ 10 munkanapon
belül küldi meg állásfoglalását az egyetemes szolgáltató
részére elektronikus formátumban.

48. §

Az 5. számú melléklet szerinti elszámolás keretében az
egyetemes szolgáltató 2008. januárra és februárra vonat-
kozóan egy (összevont) számviteli bizonylatot állít ki és
küld meg a finanszírozóknak.

Záró rendelkezések

49. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A kedvezmény mértéke

A kedvezményes villamosenergia-díj az elsõ kedvez-
ményes felhasználási helyen az éves villamosenergia-
fogyasztástól függõen a jogosult számára villamos ener-
giát értékesítõ egyetemes szolgáltató részére egyébként fi-
zetendõ díjnak az alábbiakban meghatározott százaléka.

Kategória Kedvezményes fogyasztás mértéke
Csökkentett villamosenergia-díj
az egyetemes szolgáltató részére

egyébként fizetendõ díj százalékában*

I. 0 kWh-tól 6 000 kWh-ig 37 %

II. 6 000 kWh-tól
9 000 kWh-ig

40 %

III. 9 000 kWh-tól
12 000 kWh-ig

50 %

IV. 12 000 kWh-tól
15 000 kWh-ig

60 %

* A kedvezményes villamosenergia-díj növekménye a fogyasztástöbb-
letre vonatkozik, tehát például az elsõ kedvezményes felhasználási helyen
8000 kWh éves kedvezményes fogyasztás esetén 6000 kWh az egyetemes
szolgáltató részére egyébként fizetendõ díj 37 %-án, 2000 kWh az egyetemes
szolgáltató részére egyébként fizetendõ díj 40 %-án vételezhetõ.

A második kedvezményes felhasználási helyen a jogosult az egyetemes
szolgáltató részére egyébként fizetendõ díj 60 %-ának megfelelõ csökkentett
díjon vásárolhat villamos energiát.
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2. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Munkáltatói lista

Név Cím

1. AES Borsodi Energetikai Kft. 3701 Kazincbarcika, Ipari út 7.

2. AES Tisza Erõmû Kft. 3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2.

3. Árpád Energia Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

4. Atel Energia Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

5. Bakonyi Erõmû Zrt. 8401 Ajka, Gyártelep

6. Bánhida Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Környei út 38.

7. BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1–3.

8. Budapesti Energiakereskedõ Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11.

9. Budapesti Erõmû Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 52.

10. CEZ Magyarország Villamosenergiaipari Keres-
kedelmi Kft.

1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.

11. DÉL-ÁSZ AUTÓ Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 89.

12. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zrt. (DÉMÁSZ) 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

13. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6720 Szeged, Klauzál tér 1.

14. DÉMÁSZ Partner Hálózatüzemeltetõ és
Szolgáltató Kft.

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.

15. DÉMÁSZ Primavill Hálózatszerelõ Ipari Kft. 6724 Szeged, Pulcz u. 42.

16. D-Energia Kereskedelmi Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.

17. Dorog Esztergom Erõmû Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.

18. DOTENERGO Energetikai és Épületgépészeti Zrt. 6000 Kecskemét, Hegedûs köz. 28.

19. Dunamenti Erõmû Zrt. 2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.

20. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 7626 Pécs, Rákóczi út 73/b.

21. E.ON Energiakereskedõ Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

22. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

23. E.ON Energiatermelõ Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.

24. E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 9027 Gyõr, Kandó K. u. 11–13.

25. E.ON EÜT Erõmûüzemelõ és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.

26. E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. 7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2.

27. E.ON Hungária Energetikai Zrt. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

28. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

29. E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.

30. EFT Budapest Zrt. 1051 Sas u. 10–12.

31. ELMÛ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

32. ELMÛ Nyrt. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

33. ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

34. ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

35. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

36. ÉMÁSZ Nyrt. 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 13.

37. Energo Holding Kft. 6000 Kecskemét, Hegedûs köz 26.

38. ENERGO-HOLDING Energetikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Hegedûs köz 28.

39. Energo-Merkur Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.
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Név Cím

40. Entrade Hungary Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

41. ERBE Energetikai Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 95.

42. Fûzfõi Erõmû Energiatermelõ Kft. 8184 Fûzfõgyártelep, Belterület 1498/133 Hrsz.

43. GTER Gázturbinás Erõmûveket Üzemeltetõ és
Karbantartó Kft.

1011 Budapest, Vám u. 5–7.

44. HEBÜ Hõszolgáltató és Energetikai Berendezéseket
Üzemeltetõ Kft.

6724 Szeged, Damjanich u. 21.

45. Hernádvíz Vizerõmû Kft. 3579 Kesznyéten, Vízerõmû telep 013/1 Hrsz.

46. Jank Magyarország Vízerõmû Kft. 9983 Alsószölnök, Fõ u. 126/b.

47. Komlói Fûtõerõmû Zrt. 7300 Komló, Bem J. u. 24.

48. Magyar Áramszolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72–74.

49. Magyar Villamos Mûvek Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7.

50. Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. (MAVIR)

1014 Budapest, Petermann bíró u. 5–7.

51. Mátrai Erõmû Zrt 3272 Visonta Erõmû u. 11.

52. MIFÜ Kft. 3531 Miskolc, Tatár út 29/b.

53. Mosonmagyaróvári Energiatermelõ Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13.

54. MVM Észak-Buda Projekt Kft. 1011 Budapest, Iskola u. 13.

55. MVM Kontó Zrt. 7030 Paks, Gagarin u. 1.

56. MVM Partner Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7.

57. MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7.

58. MVMI Informatika Zrt. 7031 Paks, Pf. 110

59. Neutron Gépészeti és Építõipari Kft. 7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 16/4

60. NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú
Erõmû Kft.

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92.

61. Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.

62. Paksi Atomerõmû Zrt 7031 Paks, Pf. 71. Hrsz 8803/10

63. Pannon Hõerõmû Zrt 7630 Pécs, Edison u. 1.

64. Pannonpower Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.

65. Pannontrading Energetikai és Általános Keres-
kedelmi Kft.

7630 Pécs, Edison u. 1.

66. SIEMENS Erõmûtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.

67. Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor u. 1/b.

68. Szombathelyi Erõmû Zrt. 9700 Szombathely, Március 15 tér 5. A. ép.

69. Szombathelyi Vízerõmû Kft. 9756 Ikervár, Vízerõtelep

70. Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya Vájár köz 2.

71. Tiszavíz Vízerõmû Energetikai Kft. 4450 Tiszalök, Vízerõmû

72. Vértesi Erõmû Zrt. 2841 Oroszlány Pf. 23.

73. VILLKESZ Kft. 1138 Budapest, Révész u. 18.

74. ZSG Hungaria Kft. 5300 Karcag, Madarasi u. 54.

75. Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezte 1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48.

76. Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége

1011 Budapest, Fõ u. 34–36.
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3. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez
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( )

IGÉNYL LAP 

a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik  
kedvezményes árú villamosenergia-vételezéséhez 

Kérjük, hogy a helyes kitöltés érdekében olvassa el a mellékelt tájékoztatót! 
Az igényl lapon „*”-gal megjelölt adatok villamosenergia-vásárlási szerz dés tartalmával való összhangját az 
illetékes egyetemes szolgáltató ellen rzi.

Az igénybejelentés típusa: 

Új igény Módosítás Megszüntetés
Új igény és módosítás esetén valamennyi kért adatot, a megszüntetés esetén az igényl  személyes adatait és a 
kedvezményes vételezés megszüntetésével kapcsolatosan kért adatokat kell feltüntetni az igényl lapon! 

1. Az igényl  személyes adatai 
Családi és utónév*: 
Születési név*: 
Anyja születési neve*: 
Születési hely, id *: , év  hó  nap 
Lakcím*: 

Telefonszám (amennyiben van):
E-mail cím (amennyiben van):

2. A jogosultságra vonatkozó adatok 
A jogosultság alapja: 
(Kérjük, csak egy 
jogosultsági kategóriát 
jelöljön meg!) 

1. Munkavállaló  
(nem szakszervezeti alkalmazott) 

3. Munkavállaló özvegye 
(nem szakszervezeti alkalmazott 
özvegye)

5. Szakszervezeti alkalmazott 

7. Szakszervezeti alkalmazott 
özvegye 

2. Nyugdíjas  
(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott) 

4. Nyugdíjas özvegye 
(nem nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott 
özvegye)

6. Nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazott 

8. Nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazott özvegye 

Amennyiben Ön munkavállalóként, illetve szakszervezeti alkalmazottként kívánja igénybe venni a kedvezményt, 
kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 

A jelenlegi munkáltató/szakszervezet 
megnevezése: 
A munkáltató/szakszervezet székhelye: 

Amennyiben Ön nyugdíjasként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 

Nyugdíjas törzsszáma:  

Az utolsó munkáltató megnevezése: 
Az utolsó munkáltató székhelye: 

Amennyiben Ön özvegyként kívánja igénybe venni a kedvezményt, kérjük, adja meg az alábbi adatokat! 

Az elhunyt házastárs 
családi és utóneve: 
Az elhunyt születési neve: 
Az elhunyt anyjának 
születési neve: 
Az elhunyt születési helye, 
ideje: 

, év  hó  nap 

Az elhalálozás id pontja: év  hó  nap 
Halotti anyakönyvi kivonat száma: 
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Az elhunyt utolsó munkáltatójának megnevezése: 
Az elhunyt utolsó munkáltatójának székhelye: 

Az elhunyttal kötött házasságra vonatkozó 
házassági anyakönyvi kivonat száma: 

Az Ön (igényl ) öregségi nyugdíjra való 
jogosultságának várható kezdete: 

év  hó  nap 

3. A kedvezményes villamosenergia-vételezésre vonatkozó adatok 
Hány felhasználási helyen kíván kedvezményesen villamos energiát vételezni?  

Egy 
(Csak az els  számú kedvezményes 

felhasználási helyen) 
Kett

A kedvezményesen vételezhet  villamos energia mennyisége évente a két felhasználási helyen összesen 
legfeljebb 15 000 kWh, amelyb l a második fogyasztási helyen évente legfeljebb 2500 kWh vehet  igénybe. A 
kedvezményes villamosenergia-fogyasztás az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó által leolvasott aktuális 
mér állástól, ennek hiányában a kedvezmény igénybevételének kezdetére becsült mér állástól számítva kerül 
elszámolásra (a becslés az igényl  által az alábbi táblázatban feltüntetett mér állás, illetve az igényl  havi 
átlagos villamosenergia-fogyasztása alapján történik). 

I. Els  kedvezményes felhasználási hely 

Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A használat jogcíme: 
(az igényl  és/vagy a 
házastárs kizárólagos, illetve 
közös fennálló joga)

tulajdon 

haszonélvezet 

bérlet 

albérlet 

társbérlet

A fogyasztásmér (k) száma*: 
Jelenlegi mér állás*:

A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt 
villamosenergia-mennyiség: 

kWh/naptári év 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 

II. Második kedvezményes felhasználási hely 

Címe*:
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A használat jogcíme: 
(az igényl  és/vagy a 
házastárs kizárólagos, illetve 
közös fennálló joga)

tulajdon 

haszonélvezet 

bérlet 

albérlet 

társbérlet

A fogyasztásmér (k) száma*: 
Jelenlegi mér állás*:

A tárgyévben kedvezményesen vételezni kívánt 
villamosenergia-mennyiség: 

kWh/naptári év 

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 
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4. A kedvezményes vételezés megszüntetéséhez kapcsolódó adatok 
Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatokat amennyiben Ön  

meg kívánja változtatni a kedvezményes felhasználási helyeket (erre évente egyszer, szeptember 15. és 
november 15. között van lehet sége, a kedvezmény feltételét jelent  jogcím változása miatti módosítás nem 
min sül ilyen változtatásnak)  
meg kívánja szüntetni az adott kedvezményes felhasználási hely(ek)en a kedvezmény igénybevételét, vagy 
a kedvezményes felhasználási hely(ek)en a kedvezmény feltételét jelent  jogviszony (a használat jogcíme) 
megsz nése miatt megszünteti az adott felhasználási hely(ek)en történ  kedvezményes vételezést! 

I. Kedvezményes vételezés megszüntetése az els  kedvezményes felhasználási helyen 

A kedvezményes vételezés megszüntetésének oka: 

A kedvezményes 
felhasználási helyek 
megváltoztatása 
(évente egyszer lehetséges)

A kedvezmény 
igénybevételének 
megszüntetése 

A kedvezményes felhasználási 
helyek megváltoztatása a 
kedvezmény feltételét jelent
használati jogcím megsz nése miatt

A kedvezményes felhasználási hely címe*: 
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A fogyasztásmér (k) száma*:    
Jelenlegi mér állás*:    

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 

II. Kedvezményes vételezés megszüntetése a második kedvezményes felhasználási helyen 

A kedvezményes vételezés megszüntetésének oka: 

A kedvezményes 
felhasználási helyek 
megváltoztatása 
(évente egyszer lehetséges)

A kedvezmény 
igénybevételének 
megszüntetése 

A kedvezményes felhasználási 
helyek megváltoztatása a 
kedvezmény feltételét jelent
használati jogcím megsz nése miatt

A kedvezményes felhasználási hely címe*: 
A kedvezményes felhasználási hely azonosítója*: 

A fogyasztásmér (k) száma*:    
Jelenlegi mér állás*:    

Az egyetemes szolgáltató megnevezése*: 
Székhelye*: 
Az igényl  egyetemes szolgáltató szerinti 
vev kódja/ügyfélszáma/partnerszáma*: 
Szerz désszám*: 

5. Nyilatkozat 
Jelen igényl lap aláírásával hozzájárulok az igényl lapon megadott személyes adataimnak a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. mint átviteli rendszerirányító részére történ  átadásához és 
az átviteli rendszerirányító általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az átviteli 
rendszerirányító csak a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott célok érdekében használhatja fel. 

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy szénjárandóságban nem részesülök és a 116/2007. 
(XII. 29.) GKM rendelet szerint kedvezményesen vételezett villamos energiát saját célra kívánom igénybe venni, 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenységhez azt nem használom. Továbbá kijelentem, hogy a kérelemben 
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és a kedvezményt a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben meg-
határozott feltételekkel veszem igénybe. Tudomásul veszem, hogy az átviteli rendszerirányító MAVIR ZRt. az 
igényl lapon feltüntetett adatokat, illetve a jogosultság feltételeinek fennállását ellen rizheti és t lem ezek 
alátámasztását kérheti, az erre szolgáló igazolásokat köteles vagyok a MAVIR ZRt. részére az erre vonatkozó 
felszólítás kézhezvételét követ  30 napon belül megküldeni. 

Tudomásul veszem, hogy az igényl lapon feltüntetett adataim megváltozásáról köteles vagyok 15 napon belül új 
igényl lap megküldésével értesíteni a tájékoztató szerinti kapcsolattartásra kijelölt szervezetet.  

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 

………………………………………………………………………. 

                       igényl  aláírása 
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Kérjük, hogy az igényl lap 2. pontjában megjelölt jogosultsági kategória alapján az 
alábbiaknak megfelel en mellékelje a jogosultságra vonatkozó kitöltött igazolást! 

Kitöltött igazolást az alábbi esetekben kell mellékelni: 

– az igényl  a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban nem vette igénybe, 

– az igényl  a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is 
igénybe veszi, de a kedvezményre vonatkozó jogosultsági alapja (az igényl lap 2. pontjában megjelölt 
jogosultsági kategória, vagy az elhunyt házastárs személye) megváltozott (kivéve ha a kedvezményt igénybe 
vev  munkavállaló, illetve szakszervezeti alkalmazott nyugdíjba vonult), 

– az igényl  a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerint kedvezményt korábban igénybe vette, illetve jelenleg is 
igénybe veszi, de a munkáltató személyében változás következett be. 

Ha Ön 1-es jogosultsági kategóriába tartozó munkavállaló vagy 5-ös jogosultsági kategóriába tartozó
szakszervezeti alkalmazott, igényl lapjához az 1. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie. 

Ha Ön 2-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas vagy 6-os jogosultsági kategóriába tartozó
nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott és 

o 2007. június 21-én nyugdíjasként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 
díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 

o 2007. június 21-én nyugdíjasként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, és mint munkavállaló, vagy mint nyugdíjas 
nem vette igénybe a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt, igényl lapjához a 
3. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie. 

Ha Ön 3-as jogosultsági kategóriába tartozó munkavállalói özvegy vagy 7-es jogosultsági kategóriába 
tartozó szakszervezeti alkalmazotti özvegy és

o 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 2. számú 
igazolást kell kitöltve mellékelnie, 

o 2007. június 21-én munkavállaló özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 
szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, igényl lapjához a 4. számú igazolás
kell kitöltve mellékelnie. 

Ha Ön 4-es jogosultsági kategóriába tartozó nyugdíjas özvegye vagy 8-as jogosultsági kategóriába 
tartozó nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegye és

o 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-
ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 2. számú igazolást kell kitöltve 
mellékelnie, 

o 2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként nem vételezett az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát, valamint 

az elhunyt nyugdíjas házastárs igénybe vette a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
kedvezményt, igényl lapjához az 5. számú igazolást kell kitöltve mellékelnie, 

az elhunyt nyugdíjas házastárs nem vette igénybe a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
kedvezményt, igényl lapjához a 6. számú igazolást kell mellékelve kitöltenie, 

az elhunyt nyugdíjas házastárs elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát, igényl lapjához a 7. számú 
igazolást kell kitöltve mellékelnie (ebben az esetben a jogosultság a 6. számú igazolás kitöltésével 
is igazolható). 

Az igazolás szövegében „/” jellel elválasztott, d lt bet vel szedett lehet ségek közül, kérjük, aláhúzással 
jelezze a megfelel t! 

Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje meg, hogy hányas számú igazolást mellékelte az igényl laphoz! 

1. számú igazolás 4. számú igazolás 7. számú igazolás 

2. számú igazolás 5. számú igazolás 

3. számú igazolás 6. számú igazolás
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Igazolás
villamosenergia-ipari/ szakszervezeti munkavállaló jogosultságáról 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy ……………..………… (név) (születési hely, id : ………………….., anyja születési neve: 
…………………………..…, lakcím: ……………………………………………) teljes vagy részmunkaid ben történ
foglalkoztatásra irányuló munkaviszonya társaságunkkal/szakszervezetünkkel fennáll és legalább három hónapos 
folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezik. 

A fennálló teljes vagy részmunkaid s munkaviszony alapján, annak megsz néséig villamosenergia-ipari 
munkavállalóként/szakszervezeti alkalmazottként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
kedvezményes villamosenergia-vételezésre. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 

       …………………………………………… 
            igazoló (cégszer ) aláírása 

Igazolás
2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos 

energiát vételez  villamosenergia-ipari nyugdíjas/ özvegy jogosultságáról 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy 2007. június 21-én mint villamosenergia-ipari nyugdíjas/ özvegy az 58/2002. (XII. 29.) GKM 
rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételeztem villamos energiát. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

A fenti igazoláshoz mellékelem a 2007. június 21-ét is tartalmazó id szakra vonatkozóan kiállított 
villamosenergia-számla másolatát. 

A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 
A közüzemi szolgáltató megnevezése: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy az igényl  2007. június 21-én az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari 
(„C”) díjszabással vételezett villamos energiát. 

A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              …………………………………………… 
         igazoló (cégszer ) aláírása 

1. számú igazolás 

2. számú igazolás 
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Igazolás
2007. június 21-én villamosenergia-ipari nyugdíjasként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 

villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételez  és munkavállalóként, vagy nyugdíjasként 
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt igénybe nem vev  villamosenergia-ipari nyugdíjas 

jogosultságáról   

(A volt munkáltató, vagy jogutódjának m ködése esetén töltend  ki!)

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy társaságunktól/szakszervezetünkt l, illetve annak jogel djét l (a(z): 
……………………………………………….. (jogel d megnevezése) -tól/t l) nyugdíjba vonult 
……………………………………… (név) (születési hely, id : …………………………………, anyja születési neve: 
…………………………………………, lakcím: ………………………………………………..) nyugdíjazásának id -
pontjában ……………………… (nyugdíjazás dátuma: év, hó, nap)-án/én ……………………… (munkaviszony 
tartama: év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett. 

A fenti munkaviszony id tartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazottként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre. 
A jogosultság id tartama a nyugdíjazás id pontjától számított  ………………………… (év, hónap) / id ben nem 
korlátozott.

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 

       …………………………………………… 
          igazoló (cégszer ) aláírása 

(A volt munkáltató jogutód nélküli megsz nése esetén töltend  ki!)

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy a ……………………………………………………….……… (cégnév/szakszervezet neve, 
székhelye)-tól/t l vonultam nyugdíjba és összesen ……………………………. (év, hónap) a 116/2007. (XII. 29.) 
GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezem, nyugdíjazásom id pontja 
………………… (év, hónap, nap). 

A fenti munkaviszony id tartama alapján villamosenergia-ipari nyugdíjasként/nyugdíjazott szakszervezeti 
alkalmazottként jogosult vagyok a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-
vételezésre, jogosultságom id tartama a nyugdíjazás id pontjától számított ………………………… (év, hónap) / 
id ben nem korlátozott.

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
       …………………………………………… 
               igényl  aláírása 

Igazolás
2007. június 21-én villamosenergia-ipari munkavállaló/ szakszervezeti alkalmazott  özvegyeként az 58/2002. 

(XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással villamos energiát nem vételez  özvegy 
jogosultságáról  

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy elhunyt munkavállalónk, illetve jogel dünk, (a(z) ………………………….…………………………. 
(jogel d megnevezése)) elhunyt munkavállalója ……………………………………… (név) (születési hely, id :
…………………………………, anyja születési neve: …………………………………………) elhalálozásának 
id pontjában ………………… (év, hónap, nap) legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM 
rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett, illetve munkavállalóként jogosult volt az 
58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással történ  vételezésre.  

Az elhunyt munkavállaló házastársa …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id :
…………………………….., anyja születési neve: ……………………………., lakcím: 
……………………………………………..) villamosenergia-ipari özvegyként jogosult a 116/2007. (XII. 29.) GKM 
rendelet szerinti kedvezményes villamosenergia-vételezésre.  

A jogosultság id tartama az elhalálozás id pontjától számított öt év. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
                         …………………………………………… 
        igazoló (cégszer ) aláírása 

3. számú igazolás 

4. számú igazolás 
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Igazolás
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményben részesült, elhunyt villamosenergia-ipari 

nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy ………………………………………-nak/nek (név) (születési hely, id :
…………………………………, anyja születési neve: …………………………………………) elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              ……………………………………………... 
                  igényl  aláírása 

Igazolás
2007. június 21-én nyugdíjas özvegyeként az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 
díjszabással villamos energiát nem vételez  és a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezményt igénybe 

nem vev villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott özvegyének jogosultságáról  

(A volt munkáltató, vagy jogutódjának m ködése esetén töltend  ki!)

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy  ……………………………………… (név) (születési hely, id : …………………………………, anyja 
születési neve: …………………………………………), társaságunktól/szakszervezetünkt l, illetve annak 
jogel djét l (a(z): ……………………………………………….. (jogel d megnevezése) -tól/t l) vonult nyugdíjba és 
elhalálozásának id pontját (………………… (év, hónap, nap)) megel z en legalább három hónapos folyamatos, 
a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.  

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
                         …………………………………………… 
        igazoló (cégszer ) aláírása 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy ………………………………………-nak/nek (név) (születési hely, id :
…………………………………, anyja születési neve: …………………………………………) elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              ……………………………………………... 
                  igényl  aláírása 

(A volt munkáltató jogutód nélküli megsz nése esetén töltend  ki!)

Alulírott,  …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve: ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy ……………………………………… (név) (születési hely, id : …………………………………, anyja 
születési neve: …………………………………………) elhalálozását megel z en a …………………………… 
(cégnév/szakszervezet neve, székhely)-tól/t l vonult nyugdíjba és elhalálozásának id pontját, ………………… 
(év, hónap, nap)-t megel z en legalább három hónapos folyamatos, a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti 
villamosenergia-ipari munkaviszonnyal rendelkezett.  

Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett………………………………………-nak/nek elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
            …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

5. számú igazolás 

6. számú igazolás 
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Igazolás
elhunyt, elhalálozásakor az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással 

villamos energiát vételez  nyugdíjas özvegyének jogosultságáról 

Alulírott, …………………………… (az igényl  neve) (születési hely, id : …………………………….., anyja 
születési neve ……………………………., lakcím: ……………………………………………..) mint igényl
kijelentem, hogy  …………………………… (az elhunyt nyugdíjas neve) (születési hely, id :
…………………………….., anyja születési neve: …………………………….) elhalálozásának id pontjában 
(………………………. (év, hó, nap)) mint villamosenergia-ipari nyugdíjas/nyugdíjazott szakszervezeti alkalmazott
az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) díjszabással vételezett villamos energiát. 

Továbbá kijelentem, hogy a fent megnevezett ………………………………………-nak/nek (név) elhalálozásáig 
házastársa voltam. 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének számlamásolattal 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

Igazolásomhoz mellékelem fenti elhunyt házastársam elhalálozásának id pontját is tartalmazó id szakra 
vonatkozóan kiállított villamosenergia-számla másolatát. 

A mellékelt számlához kapcsolódó adatok az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 
A közüzemi szolgáltató megnevezése: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
             …………………………………………… 
                  igényl  aláírása 

(A villamosenergia-ipari („C”) díjszabás igénybevételének volt közüzemi szolgáltató, illetve jogutódja által 
történ  igazolása esetén töltend  ki!) 

Az igazolás kiállítója: ………………………………………………………….. 

Igazolom, hogy a fent megnevezett elhunyt ……………………….. (név) elhalálozásának id pontjában
(………………………. (év, hó, nap)) az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti villamosenergia-ipari („C”) 
díjszabással vételezett villamos energiát. 

A kedvezményes fogyasztási hely adatai az alábbiak: 

A fogyasztási hely címe: 
Fogyasztási hely azonosítója: 
A fogyasztásmér  száma: 

Dátum: 20...  …………….. hó …… nap 
              …………………………………………… 
         igazoló (cégszer ) aláírása 

7. számú igazolás 



4. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A kedvezményes villamosenergia-vételezésre jogosultakról szóló értesítés adatai

A jogosultságra vonatkozó értesítés nyilvántartási száma

A jogosult fogyasztó
családi és utóneve
születési neve
anyja születési neve
születési helye, ideje
lakcíme
a jogosult fogyasztó egyetemes szolgáltató szerinti vevõkódja/ügyfélszáma/partnerszáma

A jogosultság alapja
A jogosultság kezdetének idõpontja
A jogosultság megszûnésének idõpontja (amennyiben ismert)

A 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 37. §-a szerinti finanszírozó neve
A finanszírozó székhelye

A kedvezményes felhasználási hely(ek) címe
A kedvezményes felhasználási hely(ek) azonosítója
A fogyasztásmérõ(k) száma (kedvezményes felhasználási helyenként)
A kedvezményesen vételezhetõ villamosenergia-mennyiség adott naptári évben (kedvezményes felhasználási

helyenként)

Dátum

5. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A kedvezmény elszámolására vonatkozó részletszabályok

1. A 37. § szerinti térítésre az egyetemes szolgáltató által a nyújtott kedvezmény összegének megfelelõ mértékben,
havi rendszerességgel kiállított, az Áfa törvény szerint számlának nem minõsülõ számviteli bizonylat alapján kerülhet
sor. Az egyetemes szolgáltató havonta egy számviteli bizonylatot állít ki és nyújt be a finanszírozónak. Az egyetemes
szolgáltató a térítésre vonatkozó számviteli bizonylatot a tárgyhót követõ hónap 20. napjáig küldheti meg a finanszírozó-
nak. A számviteli bizonylat mellékleteként az egyetemes szolgáltató a 6. számú melléklet szerinti kimutatást is megküldi
a finanszírozónak.

2. Az egyetemes szolgáltató az általa foglalkoztatott és vele villamosenergia-vásárlási szerzõdést kötött villamos-
energia-ipari munkavállaló kedvezményes villamosenergia-fogyasztásának térítéséhez kapcsolódóan nem állít ki szám-
viteli bizonylatot. A kapcsolódó, 37. § szerint meghatározott térítési igényt külön nyilvántartja. A térítési igény mértéké-
rõl és a kapcsolódó fogyasztási adatokról az egyetemes szolgáltató havonta tájékoztatja az átviteli rendszerirányítót.

3. Az egyetemes szolgáltató köteles együttmûködni az átviteli rendszerirányítóval a tárgyhónapra vonatkozó hiteles
mennyiségi adatok elõállítása és átadása érdekében. Az egyetemes szolgáltató az általa ellátott kedvezményre jogosult
fogyasztónak felhasználási helyenként értékesített villamos energia mennyiségére vonatkozó, a felhasználási hely méré-
sére szolgáló fogyasztásmérõ-berendezés elosztó általi leolvasásából származó vagy az adatrögzítéssel nyert egyedi ada-
tokat megküldi – az átviteli rendszerirányító által megadott elektronikus formátumban – az átviteli rendszerirányítónak
az azok kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül.

4. Az egyetemes szolgáltató a finanszírozó részére a számviteli bizonylatot úgy állítja ki és küldi meg, hogy azt a kö-
telezett az esedékesség idõpontját legalább 8 munkanappal megelõzõen kézhez vehesse. A fizetés esedékessége a szám-
viteli bizonylat átvételétõl számított 8 munkanap.
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5. Az egyetemes szolgáltató által kiállított számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást annak kézhezvételétõl számított
4 munkanapon belül lehet az egyetemes szolgáltatóval közölni. A kifogás közlése esetén a nem vitatott részek esedékes-
sége nem változik.

6. Ha a munkáltató a részére megküldött számviteli bizonylat tartalmát kifogásolja, erre vonatkozóan az ok megjelö-
lésével írásos értesítést küld az egyetemes szolgáltatónak és az átviteli rendszerirányítónak.

7. Ha az egyetemes szolgáltató és a kedvezményre jogosult fogyasztó közötti, a Vhr. 1. számú melléklet 7. §-a és
9. §-a szerinti, továbbá a kedvezmény igénybevételének megszûnéséhez kapcsolódó elszámolás eredményeként az egye-
temes szolgáltató által bizonylatolt és a ténylegesen fogyasztott villamosenergia-mennyiség között eltérés mutatkozik,
akkor ezt az eltérést az egyetemes szolgáltató által az 1. pont szerint kiállított, a Vhr. 1. számú melléklet 7. §-a és 9. §-a
szerinti elszámolás idõpontjára vonatkozó tárgyhavi számviteli bizonylatban kell elszámolni, az eltérés bemutatásával.

8. Az egyetemes szolgáltatónak a neki felróható okból jogosulatlanul elszámolt összeget a Ptk. 301/A. § (2) bekezdé-
se szerinti kamattal növelt összegben a finanszírozók javára vissza kell fizetnie.

9. A kedvezményt igénybevevõ fogyasztó egyetemes szolgáltatásra vonatkozó elszámolási idõszaka januártól de-
cemberig tart. Minden naptári év végén az egyetemes szolgáltató tömbelszámolást végez.

10. A tömbelszámolás szerint az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriák mint tömbök szerinti villamosener-
gia-díjak kerülnek elszámolásra. A fogyasztó havi számlájában a tömbök alapján az elszámolás idõarányosan történik az
egész éves fogyasztásra vonatkozóan. Az év végi elszámoló számlában a havi számlákban elszámolt fogyasztás és az
éves fogyasztás különbözete szerepel.

11. A tömbelszámolás alapját a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérõ-berendezés leolvasásával, adat-
rögzítéssel, illetve az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközléssel, ennek hiányában a
felhasználás idõarányos megosztásával megállapított mérõállás képezi. Az év végi tömbelszámolást azon a fogyasztási
helyen kell elvégezni, ahol a decemberi fogyasztási idõszak elszámolása történik. Ennek megvalósítása érdekében az
illetékes egyetemes szolgáltatónak minden szükséges fogyasztási adatot meg kell kapnia ahhoz, hogy az éves tömbelszá-
molást el tudja végezni, Ha is, ha év közben a fogyasztó egyetemes szolgáltatót vált. Szolgáltatóváltás esetén a szükséges
adatokat az új egyetemes szolgáltató részére – az illetékes egyetemes szolgáltatók által biztosított adatok alapján – az át-
viteli rendszerirányító küldi meg.

12. A fogyasztó által fizetendõ kedvezményes díj összegét a felhasználási helyen igényelt villamos energia mennyi-
ségének figyelembevételével a kedvezmény igénybevételének év közbeni megkezdése, illetve megszûnése esetén naptá-
ri éven belül idõarányosan kell elszámolni. Az elszámolást napra arányosítva kell alkalmazni.

6. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Kimutatás a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerinti kedvezmény térítésérõl

Az egyetemes szolgáltató megnevezése:
Az egyetemes szolgáltató székhelye:
Az egyetemes szolgáltató adószáma:
Az egyetemes szolgáltató bankszámlaszáma:

Az ügyintézõ neve és elérhetõségei:
Térítési igény sorszáma:
Az adatszolgáltatás idõszaka (tárgyidõszak):
A táblázat valamennyi, az adott egyetemes szolgáltatótól kedvezményesen vételezõ fogyasztó vonatkozásában össze-

sítve, valamint a számviteli bizonylat címzettjétõl függõen az alábbi jogosulti csoportok vonatkozásában külön-külön
töltendõ ki:

– a munkáltatók általi térítés esetén a villamosenergia-ipari munkavállalók, valamint a villamosenergia-ipari özve-
gyek 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 37. § a) és b) pontja szerinti csoportjára vonatkozóan,
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– az átviteli rendszerirányító általi térítés esetén a szakszervezeti alkalmazottak, a villamosenergia-ipari nyugdíjasok,
valamint a villamosenergia-ipari özvegyek 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 37. § c) pontja szerinti csoportjára vonat-
kozóan.

A táblázat tárgyidõszaki adatokat tartalmaz!

Elsõ kedvezményes felhasználási hely

Második kedvezményes
felhasználási hely

Összesen

A kedvezményes villamosenergia-fo-
gyasztás mértékére, illetve a kedvez-
ményes díjra vonatkozó, a 116/2007.
(XII. 29.) GKM rendelet 1. számú
melléklete szerinti kategória

I. II. III. IV.

Kedvezményesen villamos energiát
vételezõ felhasználási helyek

(db)

Kedvezményes áron értékesített vil-
lamos energia mennyisége*

(MWh)

A kedvezményes áron értékesített
villamos energia kedvezmény nélküli
átlagára

ÁFA nélkül (Ft/kWh)

ÁFÁ-val (Ft/kWh)

A kedvezményes áron értékesített
villamos energia értékesítésébõl szár-
mazó árbevétel kedvezmény nélküli
átlagáron számítva

ÁFA nélkül (Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

A kedvezményes áron történõ értéke-
sítésbõl származó árbevétel

ÁFA nélkül (Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

Egyetemes szolgáltató térítési igénye
ÁFA nélkül

(Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

* A halmozódás kiküszöbölése érdekében az adott elsõ kedvezményes felhasználási hely teljes villamosenergia-fogyasztása egy kategórián belül kerül
elszámolásra.

Dátum: ........ év .............. hónap ..... nap

....................................................................
egyetemes szolgáltató (cégszerû aláírás)
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Elszámoló táblázat

Év végén, illetve a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 5. számú melléklete szerinti évközbeni elszámoláskor töltendõ ki.

A táblázat a ...... év ...... hó ... naptól ... év ...hó ...napig terjedõ idõszak adatait tartalmazza!

Elsõ kedvezményes felhasználási hely

Második kedvezményes felhasználási hely Összesen

A kedvezményes villamosenergia-fo-
gyasztás mértékére, illetve a kedvez-
ményes díjra vonatkozó, a 116/2007.
(XII. 29.) GKM rendelet 1. számú
melléklete szerinti kategória

I. II. III. IV.

Kedvezményes áron érté-
kesített villamos energia
mennyisége*

Elszámolt (MWh)

Tényleges (MWh)

Kedvezményes áron érté-
kesített villamos energia
értékesítésébõl származó
árbevétel a kedvezmény
nélküli átlagáron számolva

El-
szá-
molt

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Tény
leges

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

A kedvezményes árú fo-
gyasztásból származó ár-
bevétel

El-
szá-
molt

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Tény
leges

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Egyetemes szolgáltató térí-
tési igénye

El-
szá-
molt

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

Tény
leges

ÁFA
nél-
kül

(Ft)

ÁFÁ-
val

(Ft)

A tényleges térítési igény és az idõszak
során az egyetemes szolgáltató részére
megfizetett térítés különbözete

ÁFA nélkül

(Ft)

ÁFÁ-val (Ft)

* A halmozódás kiküszöbölése érdekében az adott elsõ kedvezményes felhasználási hely teljes villamosenergia-fogyasztása egy kategórián belül kerül el-
számolásra.
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A gazdasági és közlekedési miniszter

117/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi

és mûszaki feltételeirõl

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 11. és 17. pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet állapítja meg
a) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-

vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
2. melléklete szerint igénybejelentést benyújtó leendõ
rendszerhasználó – aki az igény benyújtásakor közcélú há-
lózati csatlakozással nem rendelkezik – közcélú hálózatra
való csatlakozása esetén igényelt villamos teljesítmény,
illetve

b) a közcélú hálózaton a rendszerhasználó által – a már
rendelkezésre álló teljesítményen felül – villamos energia
betáplálásra vagy vételezésre igényelt többletteljesítmény
biztosításáért a rendszerhasználó által a hálózati engedé-
lyes részére csatlakozási pontonként fizetendõ csatlako-
zási díj mértékét és alkalmazási feltételeit.

(2) A továbbiakban e rendelet alkalmazásában az (1) be-
kezdés a) és b) pont szerinti igénybejelentést benyújtó
együttesen: „csatlakozó rendszerhasználó”.

(3) A hálózati engedélyes közcélú hálózatára betápláló
erõmûvek csatlakozásának részletes mûszaki elõírásait a
villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) csatlakozóvezeték: a csatlakozóberendezés részét

képezõ vezetékrendszer, amely az átviteli vagy elosztó há-
lózat leágazási pontját a csatlakozóberendezés valamely
elemével vagy a csatlakozási ponttal köti össze,

b) kiindulási pont: az a pont, amely a csatlakozó rend-
szerhasználó igénybejelentésekor kerül kijelölésre a rend-
szerhasználó számára legkedvezõbb módon a közcélú
hálózaton, amely ponttól a rendszerhasználó csatlakozta-

tásához szükséges új csatlakozási pontig új villamos köz-
célú hálózatot kell építeni,

c) névleges áramerõsség: az az áramerõsség, amellyel
a biztosító kiolvadás, illetve leoldás nélkül tartósan terhel-
hetõ,

d) túláramvédelmi készülék: kismegszakító, olvadóbiz-
tosító, (beállítható) túláram-korlátozóval rendelkezõ meg-
szakító,

e) ideiglenesen csatlakozó rendszerhasználó: az a
rendszerhasználó, aki határozott idejû, legfeljebb 12 hóna-
pos idõtartamra vonatkozó (amely egyszeri alkalommal
további 12 hónappal meghosszabbítható) villamosener-
gia-vásárlási, valamint hálózathasználati szerzõdést köt,
ha a rendszerhasználó csatlakozása a közcélú hálózaton
nem igényel beruházást, mivel az ideiglenes csatlakozóve-
zeték és -berendezés kiépítésének költségeit a rendszer-
használó viseli.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a vil-
lamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: VET) 3. §-ában, illetve a Vhr. 1. §-ában
és 2. számú mellékleteként közzétett „Villamos hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szabályzat” 2. §-ában
foglalt rendelkezései szerint kell értelmezni.

Általános rendelkezések

3. §

(1) Ha a rendszerhasználó az e rendeletben elõírt csatla-
kozási díjat a hálózati engedélyesnek megfizette, a csatla-
kozásnak a VET-ben, a Vhr.-ben és a villamosenergia-
ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
jogszabály szerint akadálya nincs, továbbá, ha az egyete-
mes szolgáltatási vagy a villamosenergia-vásárlási, vala-
mint ennek teljesítéséhez szükséges hálózathasználati
szerzõdést a rendszerhasználó megkötötte, a hálózati
engedélyes köteles a hálózatra kapcsolást a mûszakilag in-
dokolt és lehetséges legrövidebb idõn belül elvégezni.

(2) A csatlakozási díj megfizetésével a rendszerhaszná-
ló a rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére az
adott csatlakozási ponton jogot szerez, amely jogosultság
a felhasználási hellyel együtt átruházható.

(3) A csatlakozási díj megfizetésével az adott csatla-
kozási pontra megszerzett jogosultság más felhasználási
helyre nem vihetõ át, kivéve a 7,36 kVA (32 A) feletti ren-
delkezésre álló teljesítményt, ha a két felhasználási hely a
kisfeszültségû hálózaton ugyanazon az áramkörön helyez-
kedik el.

(4) A rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére a
csatlakozási díj megfizetésével szerzett jogosultság akkor
sem szûnik meg, ha azt a rendszerhasználó nem veszi
igénybe. Ha a rendszerhasználó a rendelkezésére álló tel-
jesítményt 12 hónapon keresztül nem használja ki, a háló-
zati engedélyes – a rendszerhasználóval történõ megálla-
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podás keretében – kezdeményezheti a rendelkezésre álló
teljesítmény csökkentését. Ebben az esetben a hálózati en-
gedélyesnek a rendelkezésre álló teljesítménycsökkentés
mértékének megfelelõ, a rendszerhasználó által már ko-
rábban befizetett csatlakozási díj aktuális értékének ará-
nyos részét a rendszerhasználó részére vissza kell fizetnie.
A rendszerhasználó részére visszafizetendõ összeg kiszá-
mítása a melléklet szerint történik.

(5) A (4) bekezdés szerinti visszafizetést követõen a
rendszerhasználó csak 12 hónap elteltével vehet igénybe
ugyanarra a csatlakozási pontra magasabb rendelkezésre
álló teljesítményt. A csatlakozási díjat újabb teljesítmény-
növelés esetén – a többletteljesítményre vonatkozóan –
e rendelet szerint meg kell fizetni.

(6) Az 1. § a) pont szerinti csatlakozó rendszerhasználó
esetében a csatlakozási pontot és a kiindulási pontot a há-
lózati engedélyesnek és a rendszerhasználónak közösen
kell kijelölni a rendszerhasználó számára legkedvezõbb
mûszaki és pénzügyi szempontok figyelembevételével.

(7) A csatlakozást a mûszaki feltételek figyelembevéte-
lével a rendszerhasználó számára legkedvezõbb idõtarta-
mon belül lehetõvé kell tenni.

(8) A hálózati engedélyes a csatlakozó rendszerhaszná-
lótól az 1. § a) pont szerint igényelt villamos teljesítmé-
nyen, illetve az 1. § b) pont szerint már rendelkezésre álló
teljesítményen felül igényelt többletteljesítmény nyújtá-
sáért az e rendeletben foglaltakon kívüli jogcímen díjat
nem kérhet.

(9) E rendelet rendelkezéseit csatlakozási pontonként
önállóan kell alkalmazni.

(10) E rendelet szerinti csatlakozási díj megfizetése
fejében megépített és üzembe helyezett vezetékek, átala-
kító és kapcsoló berendezések a hálózati engedélyesek
tulajdonában lévõ közcélú hálózat részét képezik.

(11) A Magyar Energia Hivatal a VET 159. § s) pontja
szerint dönt a csatlakozással kapcsolatos rendszerhaszná-
lói panaszok ügyében.

A csatlakozási díj elemei és megfizetésének
általános szabályai

4. §

(1) A közcélú hálózatra csatlakozó rendszerhasználók
esetében a csatlakozási díj – a (2)–(7) bekezdésben foglalt
eltérésekkel –

a) csatlakozási alapdíjból (5. §),
b) csatlakozóvezeték-létesítési díjból (6. §), és
c) közcélú vezeték-létesítési díjból (7. §)

áll.

(2) Nagyfeszültségû vételezés céljából történõ csatlako-
zás esetén a rendszerhasználó szempontjait is figyelembe

vevõ legkedvezõbb és leggazdaságosabb csatlakozási
módban, valamint a csatlakozási díj mértékében a hálózati
engedélyes a rendszerhasználóval állapodik meg. Az így
fizetendõ díj mértéke nem haladhatja meg a szükséges és
tényleges beruházás aktivált értékének 70%-át. A meg-
állapodás létrehozásában – bármelyik szerzõdõ fél írásos
megbízása esetén, annak képviseletében – a villamosener-
gia-kereskedõ, illetve az egyetemes szolgáltató is közre-
mûködhet.

(3) Az erõmû csatlakozása érdekében a csatlakozó rend-
szerhasználó által fizetendõ csatlakozási díj mértékérõl – a
(4)–(8) bekezdés figyelembevételével – a hálózati engedé-
lyessel kell megállapodni.

(4) A hálózatbõvítést és a csatlakozóberendezés létesí-
tését a hálózati engedélyes a legkisebb költség elvének
figyelembevételével végzi. Ha ez a költség

a) kizárólag az adott erõmû csatlakozását teszi lehetõ-
vé, akkor csatlakozási díjként legfeljebb a beruházás akti-
vált értéke,

b) nem kizárólag az adott erõmû csatlakozását teszi
lehetõvé, akkor csatlakozási díjként a beruházás aktivált
értékének arányos része
kérhetõ.

(5) Ha a kereskedelmi üzembe lépõ erõmûegység – egy
naptári évben az indokolt karbantartás és a szükségleállá-
sokat kivéve – a teljes üzemelési idõ alatt termelt villamos
energia elõállításához, vagy a hasznos hõvel együtt termelt
villamos energia elõállításához szükséges más elsõdleges
energiaforrás felhasználása mellett, igazoltan legalább

a) 50%-ban megújuló energiaforrást használ, a fize-
tendõ csatlakozási díj nem haladhatja meg a (4) bekezdés
szerinti összeg 70%-át,

b) 90%-ban megújuló energiaforrást használ, a fizeten-
dõ csatlakozási díj nem haladhatja meg a (4) bekezdés sze-
rinti összeg 50%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint igénybevett csatlakozási
díj-kedvezményt mint támogatást, a kötelezõ átvétel idõ-
tartamának meghatározása során figyelembe kell venni.
A rendszerhasználó az (5) bekezdés szerinti csatlakozási
díj-kedvezményrõl a kötelezõ átvételi rendszerben történõ
értékesítésre tekintettel lemondhat.

(7) Mentesül a csatlakozási díj megfizetése alól
a) az erõmû – beleértve a háztartási méretû kiserõmû-

vet – csatlakozása esetén, ha a hálózati engedélyessel elõ-
zetesen egyeztetett és jóváhagyott kiviteli terv alapján
a villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelõ
hálózati csatlakozás érdekében szükséges eszközöket saját
beruházásban valósítja meg,

b) a rendszerhasználó, ha vételezését magasabb fe-
szültségszinten, de változatlan rendelkezésre álló teljesít-
ménnyel kívánja kielégíteni,

c) az ideiglenes csatlakozást kérõ rendszerhasználó.

(8) Az e rendeletben feltüntetett díjak az általános for-
galmi adó összegét nem tartalmazzák.
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(9) Ha a rendszerhasználó a villamosenergia-ipari épí-
tésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogsza-
bály elõírásai, illetve az ellátási szabályzatok által a közcé-
lú hálózatokra meghatározott mûszaki színvonalon és tar-
talommal, valamint a legkisebb költség elvének megfele-
lõen létesíthetõ csatlakozástól eltérõ kivitelû csatlakozásra
tart igényt (csupasz légvezeték helyett szigetelt légkábel
vagy földkábel alkalmazása, illetve az alkalmazhatónál
drágább kivitelû berendezések használata), a többletberu-
házás aktivált értékének

a) erõmû esetén 100%-a,
b) egyéb esetekben 70%-a

az igénylõ rendszerhasználó(ka)t terheli.

(10) A (9) bekezdés elõírásai nem alkalmazhatók a
rendszerhasználókra, ha a többletberuházásra a területileg
illetékes önkormányzati hatóság hatályos területrendezési
tervében foglalt elõírások vagy az elosztói engedélyes igé-
nye miatt van szükség.

(11) A befizetett csatlakozási díjak összegét a hálózati
engedélyes köteles külön számlán kezelni, és azt kizárólag
hálózatfejlesztésre (új hálózat létesítésére, a meglévõ meg-
hosszabbítására, a hálózat teljesítõképességének növelé-
sére, csatlakozóvezeték létesítésére), illetve a 3. § (4) be-
kezdésben, a 7. § (6) bekezdésben és a 8. § (3) bekezdés-
ben foglaltak szerinti visszafizetésekre használhatja fel.

(12) Ha a csatlakozási díj kiszámításakor figyelembe
vett beruházás aktivált érték és a beruházás megvalósítását
követõen igazolt tényleges érték között eltérés mutat-
kozik, a csatlakozó rendszerhasználó és a hálózati engedé-
lyes kötelesek egymással elszámolni.

A csatlakozási alapdíj

5. §

(1) A rendszerhasználótól kérhetõ csatlakozási alapdíj
mértéke

a) kisfeszültségû vételezés vagy betáplálás céljából
történõ csatlakozás esetén, a névleges áramerõsségek
együttes összegét alapul véve – a b) pontban foglaltak
kivételével – 3000 Ft/A,

b) kisfeszültségû vételezés céljából közép/kisfeszült-
ségû transzformátorállomáshoz történõ közvetlen csatla-
kozás esetén 12 000 Ft/kVA,

c) középfeszültségû vételezés céljából történõ csat-
lakozás esetén – a d) pontban foglaltak kivételével –
10 500 Ft/kVA,

d) középfeszültségû vételezés céljából nagy/középfe-
szültségû, közép/középfeszültségû transzformátorállomás-
hoz történõ közvetlen csatlakozás esetén 9500 Ft/kVA.

(2) Nem kérhetõ csatlakozási alapdíj
a) rendszerhasználótól a felhasználási helyen az igény-

bejelentés idõpontjában már a rendszerhasználó rendelke-
zésre álló teljesítményért,

b) az (1) bekezdés a) pont szerinti kisfeszültségû véte-
lezés vagy betáplálás céljából csatlakozó rendszerhaszná-
lótól, ha a fázisonként igényelt névleges áramerõsségek
együttes összege (az új csatlakozási igény, vagy a már
meglévõ szerzõdésben szereplõ érték és a többletigény
együttes összege) nem haladja meg a 32 A-t.

(3) Ha az (1) bekezdés a) pont szerinti kisfeszültségû
vételezés vagy betáplálás céljából csatlakozó rendszer-
használó rendelkezésre álló teljesítménye meghaladja
a 7,36 kVA-t (32 A), csatlakozási alapdíjat csak a
7,36 kVA-t meghaladó teljesítmény után kell fizetnie.

(4) Ha a rendszerhasználó az adott csatlakozási pontra
vonatkozóan a nem vezérelt vételezésen kívül külön mért,
vezérelt vételezésre is igényel villamos teljesítményt,
akkor csatlakozási alapdíjat az ezek közül nagyobb rendel-
kezésre álló teljesítmény után kell fizetnie, figyelembe
véve a (2) bekezdésben foglaltakat.

A csatlakozóvezeték-létesítés és díja

6. §

(1) A csatlakozóberendezés, illetve a csatlakozóvezeték
létesítésének kötelezettsége a hálózati engedélyest terheli.

(2) Ha az egy rendszerhasználóra jutó kisfeszültségû
csatlakozóvezeték hossza nem haladja meg

a) szabadvezetékes csatlakozás esetén a 30 métert,
b) földkábeles csatlakozás esetén a 15 métert,

a hálózati engedélyes a csatlakozóvezeték létesítéséért
csatlakozóvezeték-létesítési díjat a rendszerhasználótól
nem kérhet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb csat-
lakozóvezeték létesítése esetén a rendszerhasználótól

a) a szabadvezetékes csatlakozóvezeték 30 métert
meghaladó részére legfeljebb 1000 Ft/m,

b) a földkábeles csatlakozóvezeték 15 métert megha-
ladó részére legfeljebb 2000 Ft/m
csatlakozóvezeték-létesítési díj kérhetõ.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben megjelölt csatlakozóve-
zeték-hosszakat a földfelszínre vetített nyomvonalhossz
alapulvételével kell meghatározni.

(5) A csatlakozóvezeték és a csatlakozóberendezés
helyét és kialakításának módját a hálózati engedélyes – az
általa kidolgozott mûszaki elõírások, az alkalmazható
technológiák, valamint a jogszabályi elõírások figye-
lembevételével – a rendszerhasználóval együttmûködve
határozza meg.

(6) A rendszerhasználó az 1. § b) pont szerinti többlet-
teljesítmény biztosításához szükségessé váló csatlakozó-
vezeték-csere esetén köteles a hálózati engedélyesnek
megtéríteni a csere költségeit, ha a cserére szoruló vezeték
létesítésének költségeit a hálózati engedélyes vagy jog-
elõdje viselte. Ha ezt a hálózati engedélyes igazolni nem
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tudja, akkor az (1)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezések
szerint kell eljárni.

A közcélú vezeték létesítése és díja

7. §

(1) A kiindulási ponttól mért – a közcélú vezeték-létesí-
tési díj megállapítása szempontjából a (2) és (3) bekezdé-
sekben számításba vehetõ – távolságokat a megvalósít-
ható, földfelszínre vetített nyomvonal hosszának alapulvé-
telével kell meghatározni.

(2) A rendszerhasználó(k) igényének kielégítése érde-
kében a hálózati engedélyes – eltérõ megállapodás hiányá-
ban – köteles a rendszerhasználót ellátó közcélú hálózatot
közvetlenül a leágazási pontig kiépíteni, ezen belül (szük-
ség szerint)

a) a kisfeszültségû közcélú elosztó hálózat kiépítése
esetén, rendszerhasználónként,

1. szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadveze-
téket is) esetén legfeljebb 50 méter,

2. földkábel esetén legfeljebb 25 méter
hosszúságú közcélú vezetéket,

b) a középfeszültségû hálózat kiépítése esetén, kisfe-
szültségû vételezésnél új közép/kisfeszültségû transzfor-
mátorállomásonként, középfeszültségû vételezésnél csat-
lakozási pontonként,

1. szabadvezeték esetén legfeljebb 300 méter,
2. földkábel esetén legfeljebb 150 méter

hosszúságú közcélú vezetéket,
c) nagy/középfeszültségû, közép/középfeszültségû,

közép/kisfeszültségû transzformátorállomás(oka)t
közcélú vezeték-létesítési díj megfizetése nélkül létesíte-
ni, valamint a már rendelkezésre álló hálózat kapacitását a
szükséges mértékben megnövelni.

(3) Ha a rendszerhasználók igényének kielégítéséhez a
(2) bekezdésben meghatározott hosszúságot meghaladó
közcélú vezeték létesítése szükséges, a hálózati engedé-
lyes a rendszerhasználó(k)tól a (2) bekezdésben feltünte-
tett vezetékhosszokon felüli részre – több rendszerhaszná-
ló esetén megállapodás alapján a rendszerhasználók között
arányosan megosztva – legfeljebb a következõ mértékû
közcélú vezeték-létesítési díjat kérheti:

a) kisfeszültségû hálózat építése esetén
1. szabadvezeték: 3000 Ft/m,
2. földkábel: 7000 Ft/m,

b) középfeszültségû hálózat építése esetén
1. szabadvezeték: 3500 Ft/m,
2. földkábel: 8000 Ft/m.

(4) A lakóparkok, többlakásos lakóépületek, engedély-
köteles magánvezetékek csatlakozási pontjáig kiépítendõ
közcélú hálózatok esetén a (3) bekezdés szerinti megálla-
podást a beruházó, illetve a magánvezeték üzemeltetõje is
megkötheti a hálózati engedélyessel. A csatlakozási díj

megfizetésével, illetve visszatérítésével kapcsolatos to-
vábbi részletes szabályokat a hálózati engedélyes az üzlet-
szabályzatában határozza meg.

(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott módon létesült
közcélú vezetékrõl, annak üzembe helyezésétõl számított
10 éven belül újabb rendszerhasználó igényét elégítik ki,
akkor az újabb rendszerhasználóra arányosan jutó közcélú
vezeték-létesítési díjat a hálózati engedélyes jogosult fel-
számítani. A csatlakozó rendszerhasználó által fizetendõ
díj megegyezik a létesítési díj inflációval növelt értékének,
valamint a csatlakozó rendszerhasználó által igényelt tel-
jesítmény és az adott hálózatra csatlakozó összes rendszer-
használó rendelkezésére álló teljesítmény hányadosának
szorzatával.

(6) A hálózati engedélyes a csatlakozási megállapodá-
sukban meghatározott módon köteles az újonnan csatla-
kozó rendszerhasználótól beszedett díjat visszatéríteni a
hálózatot létesítõ rendszerhasználók részére.

(7) Ha a hálózati engedélyes saját kockázatára a már is-
mert rendszerhasználók igényét meghaladó hosszúságú
közcélú vezetéket létesít, akkor az erre a vezetékszakaszra
késõbb csatlakozó rendszerhasználóktól közcélú vezeték-
létesítési díjat az (1)–(3) bekezdésnek e vezetékszakaszra
történõ alkalmazásával kérhet.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közcélú villamos hálózatra csatla-
kozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 58/2005.
(VII. 7.) GKM rendelet, a közcélú villamos hálózatra csat-
lakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 58/2005.
(VII. 7.) GKM rendelet módosításáról szóló 11/2007.
(I. 26.) GKM rendelet. E bekezdés a rendelet hatálybalépé-
sét követõ napon hatályát veszti.

(3) A villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulásról szóló
26/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 4. §-ában, a közcélú vil-
lamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltéte-
leirõl szóló 47/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 5. §-ában,
valamint a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénz-
ügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM
rendelet 7. §-ában szabályozott módon megépített hálóza-
tok létesítésében részt nem vett, és ilyen hálózaton új
igénnyel jelentkezõ csatlakozó rendszerhasználó a hálózat
létesítésekor a hálózatlétesítésre megállapított hálózatfej-
lesztési hozzájárulás vagy közcélú vezeték-létesítési díj
7. § (5) bekezdésben meghatározott arányos részét köteles
a hálózati engedélyesnek megfizetni. Az így befizetett
összeget a hálózati engedélyes köteles a korábbi befizetõk
részére – a megállapodásukban foglaltaknak megfele-
lõen – visszatéríteni. Ilyen esetben csatlakozási alapdíjat

16084 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám



és csatlakozóvezeték-létesítési díjat az e rendeletben meg-
állapított módon kell fizetni.

(4) A hálózati engedélyes által e rendelet hatálybalépé-
séig kiadott elõzetes írásbeli tájékoztatóban már vállalt, de
még nem teljesített igényekre a közcélú villamos hálózatra
csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló
58/2005. (VII. 7.) GKM rendelet elõírásait kell alkal-
mazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a villamos energia belsõ piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 2003/54/EK (2003. június 26.) európai parla-
menti és tanácsi irányelv 20. cikk, 23. cikk (2) bekezdés
a) pont;

b) a belsõ villamosenergia-piacon a megújuló energia-
forrásokból elõállított villamos energia támogatásáról
szóló 2001/77/EK (2001. szeptember 27.) európai parla-
menti és tanácsi irányelv 7. cikk.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A rendszerhasználó részére visszafizetendõ összeg

meghatározása teljesítménycsökkentés esetén

1. A rendszerhasználó részére visszafizetendõ összeg
meghatározása teljesítménycsökkentés esetén a következõ
képlet alapján történik:

A D Y
Tv

Tt
� � �

2. Jelmagyarázat:

A a felhasználó részére visszafizetendõ összeg,
D a felhasználó által korábban fizetett csatlakozási díj,
Tv a felhasználó által visszaadott teljesítmény,
Tt a felhasználó által a korábban megfizetett csatlako-

zási díjjal megvásárolt teljesítmény,
Y a Magyar Nemzeti Bank által közzétett a csatlakozási

díj befizetése és a visszaigénylés közötti évekre vo-
natkozó fogyasztói árindex.

A gazdasági és közlekedési miniszter

118/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek

a Rendõrség és a Határõrség integrációjával

összefüggõ módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pont 1., 5., 13., 16. és 24. alpontjában,
továbbá f) pontjában, a vasúti közlekedésrõl szóló 2005.
évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében, a légiközle-
kedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekez-
dés b), n) pontjában, továbbá 74. § (2) bekezdés i) és
q) pontjában, a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII.
törvény 88. § (2) bekezdés k) és p) pontjában, valamint
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005.
évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) és i) pontjában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva – a 2. § (3) és (8) bekezdés
tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró önkormányzati és területfejlesztési minisz-
terrel, az 1. § és a 3. § (2) bekezdés e) pont tekintetében a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a 2. §
(5) bekezdés és a 3. § (2) bekezdés b) pont tekintetében
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A rendõrség az általa lefolytatott eljárás alapján kive-
tett és befizetett bírság összegét]

„a) a közúti ellenõrzéshez használt gépjármûvek és
technikai eszközök fejlesztésére, azok mûködtetésével
kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezésére, az ellenõr-
zésre felhasználható üzemanyag biztosítására,

b) az ellenõrzést végzõ állomány képzésére, a szüksé-
ges okmányok beszerzésére, az okmányminták dokumen-
tációjára, annak naprakész frissítésére,”
[használhatja fel.]
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2. §

(1) Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzé-
sek elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
melléklet IX. fejezet 35.13. pont a) alpontjában a „fegyve-
res erõk (Magyar Honvédség, Határõrség)” szövegrész
helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg lép.

(2) A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemelte-
tésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „A Belügy-
minisztérium” szövegrész helyébe az „Az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium” szöveg, 1. melléklet 1. pont
a) alpontjában az „a BM” szövegrész helyébe az „az” szö-
veg, a „közlekedés biztonsága” szövegrész helyébe a
„közlekedés biztonsága és a határrenddel kapcsolatos kö-
vetelmények érvényre juttatása” szöveg lép.

(3) A távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõr-
zésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. melléklet
B) pont 3. alpontjában a „Határõr Igazgatóság” szövegrész
helyébe az „Az illetékes megyei rendõr-fõkapitányság” szö-
veg, a „Határõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész
helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság” szöveg lép.

(4) A bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás
külön feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet
5. § (1) bekezdésében a „határõrség” szövegrész helyébe a
„rendõrség” szöveg lép.

(5) A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein
történõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló
14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet melléklet „E” Függe-
lék I. Rész 1. pont 1.3. alpontjában a „határõrség” szöveg-
rész helyébe a „határforgalom-ellenõrzés” szöveg lép.

(6) A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi
berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági fel-
ügyeletérõl szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet
2. melléklet A) pont 2. alpontjában a „Határõr Igazgató-
ság” szövegrész helyébe az „Az illetékes megyei rendõr-
fõkapitányság” szöveg, a „Határõrség Országos Parancs-
nokság” szövegrész helyébe az „Országos Rendõr-fõka-
pitányság” szöveg lép.

(7) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajó-
zási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, va-
lamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében,
5. § (8) bekezdés harmadik mondatában a „határõrizeti
szerv” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 5. §
(8) bekezdés elsõ mondatában a „határõrség” szövegrész
helyébe a „rendõrség” szöveg lép.

(8) A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajó-
zási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzem-
ben tartásáról és megszüntetésérõl szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „Határõrség” szö-
vegrész helyébe a „Rendõrség” szöveg,

b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a
„Határõrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve
határvizek területén)” szövegrész helyébe a „Rendõrség
(csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek te-
rületén)” szöveg, az „Illetékes határõr igazgatóság” szö-
vegrész helyébe az „Illetékes megyei rendõr-fõkapitány-
ság” szöveg, a „Határõrség Országos Parancsnoksága”
szövegrész helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság”
szöveg,

c) 2. melléklet 5. pont b) alpontjában a „határõrség”
szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg,

d) 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázatban a
„Határõrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve
határvizek területén)” szövegrész helyébe a „Rendõrség
(csak határátlépéssel kapcsolatosan, illetve határvizek
területén)” szöveg, az „Illetékes határõr igazgatóság” szö-
vegrész helyébe az „Illetékes megyei rendõr-fõkapitány-
ság” szöveg, a „Határõrség Országos Parancsnoksága”
szövegrész helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság”
szöveg,

e) 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a
„Határõrség (csak határvizek területén)” szövegrész he-
lyébe a „Rendõrség (csak határátlépéssel kapcsolatosan,
illetve határvizek területén)” szöveg, az „Illetékes határõr
igazgatóság” szövegrész helyébe az „Illetékes megyei
rendõr-fõkapitányság” szöveg, a „Határõrség Országos
Parancsnoksága” szövegrész helyébe az „Országos
Rendõr-fõkapitányság” szöveg, a „Határvédelmi érdekek
érvényesítése” szövegrész helyébe a „Határátlépéssel kap-
csolatosan” szöveg
lép.

(9) A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli
hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól
szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés
d) pontjában a „– határterületen a területileg illetékes
határõrségi szerv – vagy a vizsgálóbizottság” szövegrész
helyébe a „vagy a vizsgálóbizottságnak a” szöveg lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti
a) a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemelte-

tésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontja,

b) a résidõkiosztás egységes szabályairól a koordinált
repülõtereken címû 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet 5. §
(2) bekezdésében az „a Határõrség és” szövegrész,

c) a polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságáról
szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 12. melléklet
„Légialkalmassági engedély részletes szabályai az rvsm
légtérben üzemelõ légijármûvek esetében” alcímet követõ
1. pontjában az „Állami Légijármû: A hadsereg, határõr-
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ség és a rendõrség által használt légijármû, amelyet az
adott állam légijármûvének kell tekinteni.” szövegrész,

d) a közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgála-
táról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 1. § (2) bekez-
dés a) pontjában az „ , a határõrség” szövegrész,

e) a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet
2. § b) pont bb) alpontja, 4. § (3) bekezdése, valamint
2. melléklet 3. pontja,

f) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogsza-
bályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés
részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rende-
let 2. § (1) bekezdésében a „Határõrséggel,” szövegrész.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter

119/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a villamos energia rendszerhasználati díjakról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

Értelmezõ rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) csatlakozási feszültségszint: annak a közcélú háló-

zatnak a szabványos feszültségszintje, amelyre a felhasz-
nálói berendezés, a magánvezeték vagy a termelõi vezeték
csatlakozik,

b) ideiglenes rendszerhasználat: 12 hónapnál rövidebb,
határozott idõtartamú rendszerhasználat,

c) kisfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, ame-
lyiknél a csatlakozási pont 1 kV-ot meg nem haladó névle-
ges feszültségen van,

d) közép/kisfeszültségû transzformátorhoz történõ
csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási
pont 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van,
és a csatlakozási pont a közép/kisfeszültségû transzformá-
torállomásban a transzformátorkapcsokon vagy a kö-
zép/kisfeszültségû transzformátorállomásban lévõ, az el-
osztó hálózati engedélyes (a továbbiakban: elosztó) tulaj-

donát képezõ kisfeszültségû kapcsolóberendezésben talál-
ható,

e) középfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, ame-
lyiknél a csatlakozási pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot
meg nem haladó névleges feszültségen van,

f) nagy/középfeszültségû transzformátorhoz történõ
csatlakozás: az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási
pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem haladó név-
leges feszültségen van, és a csatlakozási pont a nagy/kö-
zépfeszültségû transzformátorállomásban a transzformá-
torkapcsokon vagy a nagy/középfeszültségû transzformá-
torállomásban lévõ, az elosztó tulajdonát képezõ középfe-
szültségû kapcsolóberendezésben található,

g) mérési pont: a hálózatnak a felek közötti szerzõdés-
ben meghatározott azon fizikai pontja, ahová az elszámo-
lási mérõket vagy az azokat tápláló mérõváltókat beépítet-
ték,

h) nagyfeszültségû csatlakozás: az a csatlakozás, ame-
lyiknél a csatlakozási pont 35 kV-nál nagyobb névleges
feszültségen van,

i) szigetüzem: olyan üzemállapot, amelyben a villamos
energia termelése és fogyasztása a magyar egységes szabá-
lyozású villamosenergia-rendszertõl függetlenül, azzal
össze nem kapcsolva történik,

j) többirányú hálózati ellátás: az az ellátási forma,
amelynek keretében a villamos energia – a felhasználó igé-
nye alapján – több irányból, de nem ugyanazon transzfor-
mátorról érkezhet, és ezt a felhasználó és a hálózati enge-
délyes a hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati
szerzõdésben rögzítette.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: VET), valamint az annak felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell ér-
telmezni.

Általános rendelkezések

2. §

(1) Ha a kereskedõ vagy az egyetemes szolgáltató a fel-
használó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzõ-
dését a VET 63. § (1) bekezdése alapján megbízottként
vagy bizományosként kezeli, akkor a rendszerhasználati
díjakat a kereskedõ vagy az egyetemes szolgáltató fizeti a
hálózati engedélyesnek.

(2) A kereskedõ vagy az egyetemes szolgáltató (1) be-
kezdés szerinti díjfizetési kötelezettsége azon hálózati en-
gedélyessel szemben áll fenn, amelynek hálózatához az ál-
tala megbízottként vagy bizományosként kezelt hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szerzõdéssel rendelkezõ
felhasználó csatlakozik.
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(3) A határon keresztül történõ szállítás utáni díjfizetési
kötelezettséget a határkeresztezõ szállítási menetrend
alapján kell teljesíteni.

(4) A rendszerhasználati díjak beszedésére jogosult en-
gedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkü-
lönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni
és a számlán feltüntetni.

(5) Az ideiglenes rendszerhasználat esetén is e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az e rendelet szerinti díjak az általános forgalmi adó
összegét nem tartalmazzák.

A rendszerhasználati díjak megfizetése

3. §

(1) A rendszerhasználati díjak és azok alkalmazási felté-
telei

a) belföldi villamosenergia-forgalom esetén a csatla-
kozási pontra,

b) villamos energia határon keresztül történõ ki- és be-
szállítása esetén a határkeresztezés elszámolási pontjára
vonatkoznak.

(2) Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton
van, a mért villamos energia mennyisége – a felek közös
megegyezése esetén – a nem mért hálózati szakasz veszte-
ségével korrigálható. Ennek számítási módját és alkalma-
zási feltételeit a 2. számú melléklet, valamint az elosztói
szabályzat tartalmazza.

(3) Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók
a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszer-

szintû szolgáltatások díját az 4. § (3) bekezdés a) pont,
b) az elosztási díjat a 5. § (4) bekezdés a) pont

alapján – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – az elosztó
hálózati engedélyes részére kötelesek megfizetni.

(4) Az elosztó hálózatra a közvilágítási elosztó hálóza-
ton keresztül csatlakozó rendszerhasználók

a) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszer-
szintû szolgáltatások díját a 4. § (3) bekezdés a) pont,

b) az elosztási díjat az 5. § (4) bekezdés a) pont,
c) a közvilágítási elosztási díjat a 6. § (2) bekezdés

alapján az elosztó részére kötelesek megfizetni.

(5) Az átviteli hálózatra csatlakozók az átviteli-rend-
szerirányítási díjat és a rendszerszintû szolgáltatások díját
a 4. § (3) bekezdés b) pont alapján az átviteli rendszerirá-
nyító részére kötelesek megfizetni.

(6) A (3) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat
kell az elosztó részére megfizetniük az elosztó hálózatra
nem az elosztó tulajdonában lévõ elosztó hálózati elemen
keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a
közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a

közvetlen vezeték vagy magánvezeték elosztó hálózatra
csatlakozó, nem szigetüzemû erõmûhöz csatlakozik.

(7) Az (5) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat
kell az átviteli rendszerirányító részére megfizetniük az át-
viteli hálózatra nem az átviteli rendszerirányító tulajdoná-
ban lévõ átviteli hálózati elemen keresztül csatlakozó
rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen vezeték
vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték
vagy magánvezeték átviteli hálózatra csatlakozó, nem szi-
getüzemû erõmûhöz csatlakozik.

Átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintû
szolgáltatások díja

4. §

(1) Az átviteli-rendszerirányítási díj az átviteli hálózat
indokolt mûködési és tõkeköltségeire, az átviteli hálózaton
elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos
energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint az
átviteli rendszerirányítónak az Európai Parlament és a
Tanács a villamos energia határokon keresztül történõ
kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK rende-
letében (a továbbiakban: 1228/2003/EK rendelet), a
VET-ben, az annak felhatalmazása alapján kiadott jogsza-
bályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó in-
dokolt költségére nyújt fedezetet, kivéve a (2) bekezdés-
ben meghatározott költségeket.

(2) A rendszerszintû szolgáltatások díja nyújt fedezetet
a rendszerszintû szolgáltatások nemzetgazdasági szintû
legkisebb költség elvének megfelelõ biztosításához szük-
séges következõ résztevékenységek indokolt költségeire:

a) szabályozási tartalékok biztosítása (a villamose-
nergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerint),

b) a feszültség- és meddõenergia szabályozás,
c) üzembiztonsági szolgáltatások (a villamosenergia-

ellátási szabályzatokban foglaltak szerint),
d) kiegyenlítõ szabályozás (figyelembe véve az ezzel

összefüggésben kapott külön bevételeket is).

(3) Átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintû
szolgáltatások díját köteles fizetni:

a) az elosztó részére az elosztó hálózatra csatlakozó
aa) felhasználó,
ab) erõmû,
ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdo-

nosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálóza-
tot vételezésre használja,

b) az átviteli rendszerirányító részére az átviteli háló-
zatra csatlakozó

ba) felhasználó,
bb) erõmû,
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bc) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdo-
nosa, valamint (az a) pontban foglaltakkal összefüggés-
ben) az elosztó

c) az átviteli rendszerirányító részére a rendszerössze-
kötõ vezetéken keresztül villamos energia szállítást végzõ

ca) az átviteli hálózatról történõ villamos energia ki-
szállítás,

cb) az átviteli hálózatra történõ villamos energia be-
szállítás
esetén.

(4) Az átviteli rendszerirányító az 1. számú melléklet
I. B) fejezet 4.1. és 4.2. pontja szerinti országok felsorolá-
sát a honlapján köteles közzétenni.

(5) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által fizetett
átviteli-rendszerirányítási díjból származó bevételének
azon részét, melyet az 1. számú melléklet I. B) fejezet
1.1.1. és 1.2.1. pont szerinti díjtételek különbsége, és a
2. számú melléklet B) fejezet 1.1.1. pont szerinti villamos-
energia mennyiségek szorzataként realizál, a 4. számú
melléklet szerint köteles megosztani az elosztók között.

Elosztási díj

5. §

(1) Az elosztási díj részeként
a) elosztói alapdíjat,
b) elosztói teljesítménydíjat,
c) elosztói forgalmi díjat,
d) elosztói meddõ energia díjat,
e) elosztói veszteség díjat,
f) elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat

kell fizetni a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak
szerint.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pont szerinti díjak – figye-
lembe véve a 4. § (5) bekezdésben foglaltakat is – az elosz-
tó (elosztó hálózat) indokolt mûködési és tõkeköltségeire
nyújtanak fedezetet, kivéve a (3) bekezdésben meghatáro-
zott költségeket.

(3) Az (1) bekezdés e)–f) pont szerinti díjak az elosztó
hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szüksé-
ges villamos energia beszerzésének, valamint a profiltól
való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire nyújta-
nak fedezetet.

(4) Az elosztó részére az (1) bekezdés a)–e) pont sze-
rinti díjakat köteles fizetni:

a) az elosztó hálózatra csatlakozó
aa) felhasználó,
ab) erõmû,
ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdo-

nosa, valamint további elosztó, amikor az elosztó hálóza-
tot vételezésre használja,

b) a határkeresztezõ elosztó vezetéken keresztül villa-
mosenergia-szállítást végzõ

ba) az elosztó hálózatról történõ villamos energia ki-
szállítás,

bb) az elosztó hálózatra történõ villamos energia be-
szállítás
esetén.

(5) Az elosztó hálózatra csatlakozó profil elszámolású
felhasználó – (1) bekezdés a)–e) pont szerinti díjakon
felül – az (1) bekezdés f) pont szerinti díjat köteles fizetni.

Közvilágítási elosztási díj

6. §

(1) A közvilágítási elosztási díj az elosztó hálózati enge-
délyeseknek a közvilágítással összefüggésben keletkezett
– az elosztó tulajdonában lévõ közvilágítási elosztó háló-
zat indokolt üzemeltetési-, karbantartási- és tõkeköltségé-
bõl álló – költségeire nyújt fedezetet. A közvilágítási
elosztási díj nem nyújt fedezetet a VET 3. § 40. pont a) al-
pontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem
az elosztó tulajdonában lévõ közvilágítási berendezések
költségeire.

(2) Közvilágítási elosztási díjat köteles fizetni az elosz-
tó hálózatra a közvilágítási elosztó hálózaton keresztül
csatlakozó felhasználó.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános

rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet,

b) az egyes villamos energia, melegített víz és gõz ha-
tósági árait és díjait érintõ miniszteri rendeletek módosítá-
sáról szóló 3/2003. (I. 24.) GKM rendelet,

c) a hatósági energiaárakkal összefüggõ egyes minisz-
teri rendeletek módosításáról szóló 62/2003. (X. 10.)
GKM rendelet,

d) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 106/2003.
(XII. 29.) GKM rendelet,

e) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 94/2004.
(VII. 9.) GKM rendelet,

f) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 6/2005.
(I. 21.) GKM rendelet,
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g) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 113/2005.
(XII. 23.) GKM rendelet,

h) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 54/2006.
(VIII. 1.) GKM rendelet,

i) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 10/2007.
(I. 26.) GKM rendelet,

j) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 85/2007.
(X. 21.) GKM rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti a 7. § (2) bekezdés. E bekezdés a rendelet hatályba-
lépését követõ második napon hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

8. §

(1) Az elosztó 2008. március 31-éig köteles azonosítani
a közép/kisfeszültségû transzformátorhoz történõ csatla-
kozásra jogosult rendszerhasználókat. Az elosztó ezen
idõpontig jogosult az érintett rendszerhasználók részére a
kisfeszültségû csatlakozásra vonatkozó elosztási díjakat
számlázni.

(2) Az elosztó a közép/kisfeszültségû transzformátor-
hoz történõ csatlakozásra jogosult rendszerhasználók ré-
szére – az azonosításukat követõen – köteles 2008. április
30-ig az e rendelet hatálybalépése és az (1) bekezdés sze-
rinti idõpont között kiszámlázott kisfeszültségû csatlako-
zásra vonatkozó elosztási díjak és a közép/kisfeszültségû
transzformátorhoz történõ csatlakozásra vonatkozó elosz-
tási díjak különbségét visszafizetni.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználat legmagasabb

hatósági díjai (áfa nélkül)

I. ÁTVITELI-RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ
ÉS RENDSZERSZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

A) Az elosztó részére fizetendõ

1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot
vételezésre használó [4. § (3) bekezdés a) pont] az 1.1. és

az 1.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles
megfizetni:

1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 1,000 Ft/kWh

1.2. Rendszerszintû szolgáltatások
díja: 0,672 Ft/kWh

2. Az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az el-
osztó hálózatba betáplál [4. § (3) bekezdés a) pont ab) al-
pont] a 2.1. és a 2.2. pontban meghatározott mértékû díja-
kat köteles megfizetni:

2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

2.2. Rendszerszintû szolgáltatások
díja: 0 Ft/kWh

B) Az átviteli rendszerirányító részére fizetendõ

1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot
vételezésre használó [4. § (3) bekezdés b) pont] az 1.1. és
az 1.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles
megfizetni:

1.1. Elosztói hálózati engedélyes
[4. § (3) bekezdés b) pont
bc) alpont]:

1.1.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 1,830 Ft/kWh

1.1.2. Rendszerszintû szolgál-
tatások díja: 0,612 Ft/kWh

1.2. Egyéb rendszerhasználó [5. §
(3) bekezdés b) pont ba)–bb) al-
pont]:

1.2.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 0,910 Ft/kWh

1.2.2. Rendszerszintû szolgál-
tatások díja: 0,612 Ft/kWh

2. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ
villamos energia kiszállítás [4. § (3) bekezdés c) pont
ca) alpontja] esetén a szállítást végzõ az átviteli rendszer-
irányító részére a 2.1. és a 2.2. pontban meghatározott mér-
tékû díjakat köteles megfizetni:

2.1. Az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtá-
sára az átviteli rendszerirányító által kötött szerzõdésben
részes országba történõ kiszállítás esetén:

2.1.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 0 Ft/kWh

2.1.2. Rendszerszintû szolgál-
tatások díja: 0 Ft/kWh

2.2. Egyéb országba történõ kiszállí-
tás esetén:
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2.2.1. Átviteli-rendszerirányí-
tási díj: 0 Ft/kWh

2.2.2. Rendszerszintû szolgál-
tatások díja: 0 Ft/kWh

3. Az átviteli hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az át-
viteli hálózatba betáplál [4. § (3) bekezdés b) pont bb) al-
pont] a 3.1. és a 3.2. pontban meghatározott mértékû díja-
kat köteles megfizetni:

3.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

3.2. Rendszerszintû szolgáltatások
díja: 0 Ft/kWh

4. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ vil-
lamos energia beszállítás [4. § (3) bekezdés c) pont cb) al-
pontja] esetén a szállítást végzõ az átviteli rendszerirányító
részére a 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott mértékû dí-
jakat köteles megfizetni:

4.1. Az 1228/2003/EK rendelet
3. cikkének végrehajtására a
rendszerirányító által kötött
szerzõdésben részes országból
történõ beszállítás esetén:

4.1.1. Átviteli-rendszerirányítá-
si díj: 0 Ft/kWh

4.1.2. Rendszerszintû szolgál-
tatások díja: 0 Ft/kWh

4.2. Egyéb országból történõ beszál-
lítás esetén:

4.2.1. Átviteli-rendszerirányítá-
si díj: 0,25 Ft/kWh

4.2.2. Rendszerszintû szolgál-
tatások díja: 0 Ft/kWh.
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II. ELOSZTÁSI DÍJ

1. Az 5. § (4) bekezdésben meghatározott rendszerhasználók a következõ díjakat kötelesek az elosztó részére meg-
fizetni:

Elosztói alapdíj
Elosztói

teljesítménydíj
Elosztói

forgalmi díj
Elosztói meddõ

energia díj
Elosztói

veszteség díj

Ft/csatlakozási
pont/év

Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

A) Az elosztó hálózatból vételezõk által és az elosztó hálózatról történõ villamos-energia kiszállítás esetén
[5. § (4) bekezdés a) pont aa), ac) és b) pont ba) alpont]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 168 972 612 0,18 1,88 0,31

b) Nagy/középfeszültségû transzformátorhoz
történõ csatlakozás

84 492 1 908 0,80 2,27 0,43

c) Középfeszültségû csatlakozás 84 492 3 660 1,36 2,27 0,90

d) Közép/kisfeszültségû transzformátorhoz
történõ csatlakozás

28 164 5 976 2,25 3,15 1,92

e) Kisfeszültségû csatlakozás

ea) I. 0 – 8,90 3,15 2,70

eb) II. 0 – 2,68 – 2,07

ec) III. 28 164 7 116 3,77 3,15 2,70

B) Az elosztó hálózatba betáplálók által és az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás esetén
[5. § (4) bekezdés a) pont ab) és bb) alpont]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

b) Középfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0

c) Kisfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0



2. Az 5. § (5) bekezdésben meghatározott rendszerhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következõ díjat is
kötelesek fizetni:

Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj: 0,50 Ft/kWh

3. A 6. § (2) bekezdésben meghatározott felhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következõ díjakat kötele-
sek az elosztó részére megfizetni:

Közvilágítási elosztási díj: 8,66 Ft/kWh
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2. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak

alkalmazási feltételei

A) Általános szabályok

1. A villamos energia rendszerhasználati díjakat
– egyéb megállapodás hiányában – havonta egy alkalom-
mal kell megfizetni a B) fejezetben részletezett szabályok
szerint.

2. Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képezõ
villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton a
kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási mérési
intervallumokban irányonként kell megállapítani, és a for-
galomarányos rendszerhasználati díjakat az elszámolási
idõszakonként a háztartási méretû kiserõmûnek nem
minõsülõ erõmûvek esetében a mérési intervallumokban
irányonként elkülönített mennyiségek összege alapján irá-
nyonként, minden más esetben az irányonként elkülönített
villamosenergia-mennyiségek összegeinek különbsége
alapján kell fizetni.

3. A 3. § (2) bekezdésben szereplõ korrekció elvégzé-
séhez a nem mért hálózati szakasz veszteségét az alábbiak
szerint kell figyelembe venni:

3.1. Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültség-
szintje azonos, akkor a soros hálózati elemek veszteségét
az elosztói szabályzat szerint kell meghatározni.

3.2.Ha a mérési pont és a csatlakozási pont feszültsége
nem azonos, akkor a villamosenergia-forgalom adatait nö-
velni vagy csökkenteni kell a vételezési adatok csatlakozá-
si pontra történõ meghatározása érdekében. A terhelt
transzformátor hatásos veszteségét

– 500 kVA transzformátor névleges teljesítményig a
mért energiaforgalom 2,5 %-ával,

– 501–1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény
között a mért energiaforgalom 1,5 %-ával,

– 1000 kVA transzformátor névleges teljesítmény fe-
lett a mért energiaforgalom 1 %-ával
kell figyelembe venni.

3.3. A rendszerhasználó tulajdonában lévõ, hálózatra
kapcsolt terheletlen transzformátor esetén a transzformá-

tor típusának megfelelõ mérési lapokon feltüntetett, a
hálózathasználati szerzõdés mellékletében szereplõ üres-
járási hatásos veszteséget (kWh/hó), valamint – a transz-
formátor egyedi fázisjavítása hiányában – a meddõ-
energiát (kVArh/hó) is el kell számolni a csatlakozási
ponthoz tartozó rendszerhasználati díjakkal.

B) Különös szabályok

1. Az átviteli-rendszerirányítási díj és a rendszerszintû
szolgáltatások díja

1.1. Az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszer-
szintû szolgáltatások díját a villamos energia havi mennyi-
sége után kell megfizetni a következõk szerint:

1.1.1. Az elosztó az átviteli és az elosztó hálózat közöt-
ti elszámolási mérési pontoknak, az elosztó hálózatok kö-
zötti elszámolási mérési pontoknak, valamint az elosztó
hálózatára csatlakozó 0,1 MW-nál nagyobb beépített telje-
sítményû erõmûvek mérési pontjainak elõjelhelyesen
összegzett energiaforgalma után fizet az átviteli rendszer-
irányítónak.

1.1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhaszná-
lók az átviteli hálózati csatlakozási pontjaik összegzett
energiaforgalma után fizetnek az átviteli rendszerirányító-
nak. Ha az átviteli hálózatra csatlakozó rendszerhasználó-
nak elosztó hálózati csatlakozási pontja is van, az azo(ko)n
mért energiaforgalom után az elosztónak tartozik fizetni.

1.1.3. Az elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók az
elosztó által havonta leolvasott – ennek hiányában külön
jogszabály vagy a villamosenergia-ellátási szabályzatok
szerint meghatározott – villamosenergia-mennyiség alap-
ján fizetnek az elosztónak. Az energiaforgalom mérésének
hiányában az elosztó és a rendszerhasználó a díj alapjául
szolgáló átalány-energiamennyiségben is megállapodhat.

1.1.4. A villamos energiának az átviteli hálózatról tör-
ténõ kiszállításánál vagy az átviteli hálózatra történõ be-
szállításánál a párhuzamos üzemû villamosenergia-rend-
szerek esetében menetrend alapján megállapított villamos-
energia-mennyiség, egyéb esetben a mért energiaforgalom
alapján kell az átviteli rendszerirányító részére fizetni.

1.2. A fizetendõ átviteli-rendszerirányítási díjösszeget
és rendszerszintû szolgáltatások díjösszegét az 1.1 pont-



ban meghatározott havi villamos energia mennyiség
(kWh) és az 1. számú melléklet I. „Átviteli-rendszerirányí-
tási díj és rendszerszintû szolgáltatások díja” címû részében
szereplõ megfelelõ díjtételek összeszorzásával kell meg-
állapítani.

2. Elosztási díj

2.1. Az elszámolás fõ szabályai

2.1.1. Az elosztói alapdíj elszámolásának szabályait a
2.2. pont tartalmazza.

2.1.2. Az elosztói teljesítménydíj elszámolásának alap-
jául szolgáló teljesítmény meghatározásának szabályait a
2.3. pont tartalmazza.

2.1.3. Az elosztói forgalmi díj és az elosztói veszteség
díj elszámolásának alapjául szolgáló villamosenergia-
mennyiség meghatározásának szabályait a 2.4. pont tartal-
mazza.

2.1.4. Az elosztói meddõenergia-díj meghatározásának
szabályait a 2.5. pont tartalmazza.

2.1.5. A közvilágítási célra vételezõk közép/kisfeszült-
ségû transzformátorhoz történõ csatlakozású felhasználó-
nak minõsülnek. A közvilágítási célra vételezõk esetében

a) az elosztói alapdíjat
aa) mért felhasználás esetén mérési pontonként,
ab) mérés hiánya esetén felhasználási helyenként,
b) az elosztói teljesítménydíjat a 2.3.7. pontban megha-

tározott teljesítmény alapján
c) a 2.1.3. pont szerinti díjakat
– a mért fogyasztás,
– a 2.3.7. pontban meghatározott teljesítmény és a köz-

világítási naptár, vagy más módon megállapított világítási
idõtartam szorzata alapján számított fogyasztás, vagy

– ha a közvilágítás fényáramszabályzóval van ellátva,
akkor – mérés hiányában – a szolgáltató üzletszabály-
zatában rögzített módon, a szabályozási tényezõ(ke)t
figyelembe vevõ számítással meghatározott fogyasztás
alapján
kell megfizetni.

2.2. Az elosztói alapdíjat – a 2.1.5. pont a) alpontban a
2.2.1. és a 2.2.2. pontban meghatározott eltérésekkel –
csatlakozási pontonként kell megfizetni.

2.2.1. Ha a csatlakozási pontokhoz nem tartozik külön
mérés – ide nem értve a 2.1.5. pont ab) alpontja szerinti
esetet –, akkor erre a csatlakozási pontra az elosztói alapdíj
30 %-át kell megfizetni.

2.2.2. Ha a közép/kisfeszültségû transzformátorhoz tör-
ténõ, vagy a 2.6.3. pont szerinti kisfeszültségû csatlakozás
esetén nincs távlehívható mérés, akkor az elosztói alapdíj
50 %-át kell megfizetni.

2.2.3 Ha az adott csatlakozási ponthoz tartozó mérés
nem a csatlakozási pont feszültségszintjén történik, akkor

az elosztói alapdíjat a mérés feszültségszintjének megfele-
lõen kell megfizetni.

2.3. A díjfizetés alapjául szolgáló teljesítmény meghatá-
rozása

2.3.1. A díjfizetés alapját – a 2.3.2. pontban meghatáro-
zott eset kivételével – a hálózathasználati szerzõdésben
rögzített, a felhasználó által igényelt lekötött teljesítmény
(kW) képezi.

2.3.2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. §
(3) bekezdésében meghatározott esetben a hálózathaszná-
lat megkezdéséig a díjfizetés alapját a rendelkezésre álló
teljesítmény kW-ban kifejezett értéke képezi.

2.3.3. A lekötött teljesítmény értéke az adott csatlako-
zási ponton nem lehet nagyobb, mint a felszerelt kismeg-
szakító, késes olvadóbiztosító, egyéb biztosító betét névle-
ges árama vagy az állítható túláramvédelem beállítási érté-
ke alapján meghatározott névleges csatlakozási (látszóla-
gos) teljesítmény értéke. A kVA-ben meghatározott névle-
ges csatlakozási (látszólagos) teljesítmény meghatározá-
sának alapját képezõ áramértéket

a) kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét alkal-
mazása esetén a névleges áramerõsségek fázisonkénti
összegzésével,

b) beállítható túláramvédelemmel ellátott megszakító
alkalmazása esetén a beállított (de 1 óránál nem nagyobb)
kioldó áram fázisonként beállított értékei összegével
kell figyelembe venni.

2.3.4. A kVA-ban meghatározott látszólagos teljesít-
mény kW-ban kifejezett értékét

a) a cos fi mérése esetén a mért havi átlagos értékkel,
b) a cos fi mérésének hiányában cos fi = 0,9 értékkel

kell kiszámítani.

2.3.5. Ha a felhasználó a teljesítményigényének vagy az
egyidejû maximális teljesítményigényének biztonságo-
sabb kielégítése érdekében többirányú hálózati ellátást
(több, önálló túláramvédelemmel ellátott vezeték vagy
transzformátor), illetve tartalék betáplálási lehetõségét kí-
ván igénybe venni, s azt az elosztó hálózati engedélyessel
kötött hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szer-
zõdésben is rögzítették, akkor a felhasználónak az ezen el-
látáshoz tartozó csatlakozási pontokra lekötött teljesítmé-
nyek után is meg kell fizetnie az elosztói teljesítménydíjat.

2.3.6. Ideiglenes rendszerhasználat esetén közép- és
nagyfeszültségû csatlakozásnál az elsõ túláramvédelem
beállított értékével számított teljesítmény alapján kell a
teljesítménydíjat a vételezés idõtartamára vonatkozóan
felszámítani.

2.3.7. A közvilágítási célra vételezõ felhasználók eseté-
ben a teljesítményüket a közvilágítási berendezés külön
jogszabályban meghatározott teljesítményével kell figye-
lembe venni. Ha a közvilágítási berendezés fényáramsza-
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bályzóval van ellátva, akkor a közvilágítási berendezés
számított teljesítményét – a szolgáltató üzletszabályzatá-
ban rögzített módon – a szabályzóberendezés által beállí-
tott legnagyobb feszültségnek megfelelõ szabályozási té-
nyezõvel kell módosítani.

2.3.8. A vízügyi igazgatóságok kezelésében álló ár- és
belvízvédelmi szivattyútelepek esetében az adott hónapra
vonatkozó teljesítménydíjat az adott hónapot követõen
kell elszámolni, oly módon, hogy a fizetendõ teljesítmény-
díj egyezzen meg az adott hónapban mért legnagyobb tel-
jesítmény-igénybevételnek megfelelõ éves teljesítménydíj
1/12 részével.

2.3.9. A teljesítmény túllépése esetén a rendszerhasz-
náló a túllépés minden megkezdett kW-jára havonta az
1. számú melléklet szerinti éves teljesítménydíj 1/4 részé-
nek megfelelõ teljesítménydíjat köteles fizetni. Ha a rend-
szerhasználó a lekötött teljesítmény túllépését az elosztó-
nak elõzetesen bejelentette, és azt az elosztó engedélyezte,
akkor a teljesítménytúllépésért fizetendõ díj mértéke
havonta az éves teljesítménydíj 1/12 része. A rendszer-
használó elõzetesen bejelentett teljesítmény túllépését az
elosztó évente legalább egyszer (1 hónapra) köteles enge-
délyezni.

2.4. A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-
mennyiség meghatározása

2.4.1. Az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhaszná-
lók az elosztó hálózati engedélyes által legalább havi gya-
korisággal leolvasott – ennek hiányában a legutolsó vég-
számla (vagy elszámoló számla) alapján vagy a villamos-
energia-ellátási szabályzatok szerint egy hónapra megha-
tározott – villamos energia mennyisége jelenti a díjfizetés
alapját.

2.4.2. Az energiaforgalom mérésének hiányában az el-
osztó és a rendszerhasználó az elosztói forgalmi díj, az
elosztói veszteség díj és az elosztói meddõenergia-díj
alapjául szolgáló átalány-energiamennyiségben is megál-
lapodhat.

2.5. Az elosztói meddõenergia-díj meghatározása

2.5.1. A meddõ villamos energia elszámolását a rend-
szerhasználó által a közcélú hálózatból vételezett (induk-
tív) vagy betáplált (kapacitív) meddõ villamos energia el-
számolására kell alkalmazni bármely feszültségszintû
csatlakozás esetén.

2.5.2. Az elosztó
– a csatlakozási ponton mért hatásos villamos energia

mennyisége és a meddõ villamos energia méréséhez szük-
séges feltételek mûszaki-gazdasági vizsgálata és/vagy

– a rendszerhasználóval kötött megállapodás
alapján eltekinthet a meddõ villamos energia mérésétõl és
elszámolásától.

2.5.3. E rendelet alapján a rendszerhasználók csak az in-
dokolt mértékig kötelezhetõk kompenzálásra, és a meddõ
villamos energia utáni díjfizetésre. A kompenzálásnak az
adott villamos fogyasztási helyen indokolt mértékérõl a
szerzõdõ felek közösen állapodnak meg.

2.5.4. A meddõ villamos energiát – egyéb jogszabályi
elõírás vagy külön megállapodás hiányában – a feszültség-
szintenként mért hatásos villamosenergia-mennyiségeket
alapul véve az alábbiak szerint kell elszámolni:

a) Nagyfeszültségû csatlakozás esetén az elszámolási
idõszakban vételezett hatásos villamos energia 40 %-át
meg nem haladó induktív meddõenergia díjmentes.

b) Középfeszültségû csatlakozás esetén az elszámolási
idõszakban vételezett hatásos villamos energia 30 %-át
meg nem haladó induktív meddõenergia díjmentes.

c) Kisfeszültségû csatlakozás esetén az elszámolási
idõszakban vételezett hatásos villamos energia 25 %-át
meg nem haladó induktív meddõenergia díjmentes.

2.5.5. Az elosztó a kapacitív meddõ energia és a
2.5.4. pontban meghatározott mértéket meghaladó induk-
tív meddõ energia után az 1. számú melléklet II. „Elosztási
díj” címû táblázatban elõírt elosztói meddõenergia-díj
megfizetését kérheti.

2.6. A kisfeszültségû csatlakozás különös szabályai

2.6.1. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” címû táb-
lázat A) szakasz ea) sor szerinti tarifa díjait köteles megfi-
zetni a felhasználó, ha lakossági fogyasztónak minõsül,
vagy a 2.3. pont szerinti teljesítménye a 31,05 kW-ot, vagy
a névleges áramerõssége a 3×50A-t nem haladja meg,
vagy ideiglenes rendszerhasználat keretében vételez.

2.6.2. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” címû táb-
lázat A) szakasz eb) sor szerinti tarifa díjait is köteles meg-
fizetni a felhasználó, ha külön jogszabály, vagy az ellátási
szabályzatok szerinti vezérelt, külön mért villamos energia
ellátás szerint is vételez.

2.6.3. Az 1. számú melléklet II. „Elosztási díj” címû táb-
lázat A) szakasz ec) sor szerinti tarifa díjait köteles megfi-
zetni a felhasználó, ha a 2.3. pont szerinti teljesítménye a
31,05 kW-ot vagy a névleges áramerõssége a 3×50A-t
meghaladja.

2.7. Az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj fizeté-
sének alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiséget a
2.4. pont szerint kell meghatározni.

3. A közvilágítási elosztási díj fizetésének alapját a
közvilágítási elosztó hálózatról vételezett, a 2.1.5. pont
c) alpont szerint meghatározott villamosenergia-meny-
nyiség képezi.

16094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám



3. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználati díjak

elszámolási és fizetési feltételei

A) Általános alapelvek

1. Az e rendelet szerinti díjfizetések számla alapján tör-
ténnek – egyéb megállapodás hiányában – a „B)” fejezet-
ben részletezett szabályok szerint.

2. A jogosult köteles számláját a kötelezett részére úgy
benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában feltüntetett
esedékesség idõpontját legalább öt banki nappal megelõ-
zõen kézhez vehesse.

3. A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlákra
vonatkozó kifogásokat a számla kézhezvételétõl számított
négy munkanapon belül lehet a jogosulttal közölni.
A számlára vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek
esedékessége nem változik.

B) Különös szabályok

1. Átviteli-rendszerirányítói számlák

1.1. Az átviteli rendszerirányító havonta az 1.2. és az
1.3. pontokban meghatározott számlákat állíthat ki és
nyújthat be az átviteli hálózat használóinak.

1.2. Az elsõ számla a megelõzõ hónapra vonatkozó
– az 1. számú melléklet I. B) fejezet 1.2. pont szerinti díj és
a 2. számú melléklet B) fejezetének 1.1.1. pontja szerinti
villamosenergia-mennyiségek alapján meghatározott – át-
viteli-rendszerirányítási díjösszeg és a rendszerszintû
szolgáltatások díjösszeg 50 %-át tartalmazza. Az „A)” fe-
jezet 2. pontban leírtak figyelembevételével benyújtott
elsõ számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átviteli
hálózat használói a tárgyhónap 20. napjáig (ha ez nem
banki nap, akkor a tárgyhónap 20. napját követõ elsõ banki
napon) kötelesek teljesíteni.

1.3. Az „A)” fejezet 2. pontban leírtak fegyelembevé-
telével benyújtott második számla tartalmazza:

a) a tárgyhó utolsó napján 24.00 órakor történt leolva-
sásokon alapuló, a 2. számú melléklet „B)” fejezet 1.1.1.
és 1.1.2. pont szerint meghatározott villamosenergia-
mennyiséget (energiaforgalmat),

b) az átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszin-
tû szolgáltatások díját,

c) a kötelezettnek az a) és b) pont alapján a tárgyhóra
számított teljes fizetési kötelezettségét,

d) a kötelezett által a második számla alapján ténylege-
sen fizetendõ díjösszegeket, melyeket a c) pontban megha-
tározott díjösszegeknek az elsõ számla alapján már megfi-
zetett díjösszegekkel való csökkentésével kell meghatá-
rozni díjtételenként.

2. Elosztói számlák

2.1. Az elosztó havonta egy a villamosenergia-ellátási
szabályzatokkal összhangban összeállított rész- vagy vég-
számlát (vagy elszámoló számlát) állíthat ki és nyújthat be
az elosztó hálózat használóinak vagy a díjfizetésre kötele-
zetteknek.

2.2. Az elosztói
a) alapdíj és teljesítménydíj éves díj, amelynek megfi-

zetése 12 havi részletben elõre,
b) forgalmi díj, veszteség díj, meddõenergia-díj és a

közvilágítási elosztási díj megfizetése utólag
esedékes az év minden hónapjának elsõ munkanapján az
elosztó által kiállított és benyújtott számla alapján.

2.3. A számlák tartalmazzák feszültségszintenként
a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó

hálózati csatlakozási pontok számát,
b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló

teljesítmény(eke)t,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó általános rendszer-

használati díjak fizetési alapjául szolgáló villamosener-
gia-mennyiség(ek)et,

d) a rendszerhasználati díjakat,
e) a kötelezett által fizetendõ rendszerhasználati díj-

összegeket díjelemenként.

2.4 A közvilágítási felhasználó részére – eltérõ megálla-
podás hiányában – az általa meghatározott felhasználási
hely(ek) tekintetében az elszámolási idõszak alatt havonta
benyújtott valamennyi adott havi részszámla

a) a 2.2. pont a) alpont szempontjából a tárgyhó,
b) a 2.2. pont b) alpont szempontjából az elõzõ hó

szerinti azonos idõszakra vonatkozik.

2.5. A 2.2. pontban leírtak keretében a 3. § (4) bekezdés-
ben meghatározott kereskedõnek vagy egyetemes szolgál-
tatónak benyújtott számla még a következõ részletezett
adatokat is tartalmazza:

a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló elosztó
hálózati csatlakozási pontok számát feszültségszintenként,
ezen belül kisfeszültségen tarifasoronként is összegezve,

b) az elosztói teljesítménydíj fizetési alapjául szolgáló
teljesítmények feszültségszintenként összegezve,

c) a legalább havi gyakorisággal leolvasott felhasz-
nálók esetében a tényleges villamosenergia-mennyiség
feszültségszintenként, ezen belül kisfeszültségen tarifaso-
ronként is összegezve,

d) a c) pontba nem tartozó felhasználókra az elosztóval
kötött megállapodás alapján – a villamosenergia-ellátási
szabályzatokkal összhangban – rögzített, a havonkénti
fogyasztói rész- vagy végszámlákban szereplõ villamos-
energia-mennyiség feszültségszintenként, ezen belül kis-
feszültségen tarifasoronként is összegezve.

2.6. A 2.2. pontban leírtak keretében a közvilágítási fel-
használó részére benyújtott számla még a következõ rész-
letezett adatokat is tartalmazza:
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a) az elosztói alapdíj fizetési alapjául szolgáló mérési
pontok vagy felhasználási helyek számát,

b) az elosztói teljesítménydíj kiszámításához a közvilá-
gítási berendezések teljesítményét,

c) az elosztói forgalmi díj, veszteség díj, meddõenergia
díj és a közvilágítási elosztási díj megfizetéséhez az elszá-
molás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiségeket.

3. Elosztók visszatérítési számlái

3.1. A második átviteli számlával megegyezõ idõpont-
ban az átviteli rendszerirányító tájékoztató elszámolást
küld az elosztók részére az – 1. számú melléklet I. B) feje-
zet 1.1.1. és 1.2.1. pont szerinti díjak különbsége, valamint
a 2. számú melléklet B) fejezet 1.1.1. pont szerinti villa-
mosenergia-mennyiségek szorzatával számított bevételé-
bõl a 4. § (5) bekezdés alapján – õket illetõ tárgyhavi
összegrõl.

3.2. A 3.1. pont szerinti összeg megfizetése a második
számla kiegyenlítését követõen a második számla fizetési
határidejét követõ banki napon, a jogosultak által – az át-
viteli rendszerirányító által küldött elszámolásnak meg-
felelõen kibocsátott – az átviteli rendszerirányító részére
benyújtott számla alapján történik.

3.3. A 3.2. pontban meghatározott, az elosztó által az át-
viteli rendszerirányító részére kiállított visszatérítési
számla kiegyenlítéseként befolyt összeget az elosztó árbe-
vételként köteles kimutatni, és tájékoztatási kötelezettsége
során az árbevételen belül a Magyar Energia Hivatal szá-
mára elkülönülten is köteles kimutatni.

4. Az elõrefizetõs mérõk esetében a rendszerhasználati
díjak megfizetése (is) elõre, a mérõk feltöltésekor, a feltöl-
tött villamosenergia-mennyiség alapján esedékes.

4. számú melléklet
a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az átviteli rendszerirányító

az átviteli-rendszerirányítási díjból származó

többletbevételének megosztása

Az átviteli rendszerirányító azon bevételi többletét, me-
lyet az 1. számú melléklet I. B) fejezet 1.1.1. pont szerinti
díjnak az 1.2.1. pont szerinti díjat meghaladó része és a
2. számú melléklet B) fejezet a 1.1.1. pont szerinti villa-
mosenergia-mennyiségek szorzataként realizál – az elosz-
tók eltérõ költség és díjbevétel struktúrából adódó különb-
ségeinek kompenzálása érdekében – a következõ arányok
alapján köteles megosztani az elosztók között:

Elosztó Részarány

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 15,1%

ELMÜ Hálózati Kft. 0,0%

Elosztó Részarány

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 28,9%

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 18,0%

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 20,1%

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 17,9%

Összesen 100,0%

A gazdasági és közlekedési miniszter

120/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a külgazdaság fejlesztési célelõirányzat

felhasználásáról, kezelésérõl, mûködtetésérõl

és ellenõrzésérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. § (9) bekezdésében és 49. § o) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségveté-
si fejezetéhez tartozó

a) ITDH Befektetésösztönzési és kereskedelem-fej-
lesztési tanácsadás célelõirányzat, valamint az IT piac-
ösztönzés és a hazai kis- és középvállalkozások külpiaci
versenyképességi programja, valamint a KGA hálózat mû-
ködési feltételeinek megteremtése fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok integrálódásával, a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. tör-
vénnyel megállapított Külgazdaság fejlesztési célelõ-
irányzat (a továbbiakban: Célelõirányzat) felhasználására,
kezelésére, mûködtetésére és ellenõrzésére;

b) a Célelõirányzatból pályázati úton nyújtott támoga-
tások szabályaira
terjed ki

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Áht.), az államháztartás mûködési rend-
jérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Ámr.), valamint az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
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állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regioná-
lis támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók.

A Célelõirányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Célelõirányzat bevételeinek és kiadásainak for-
rása a költségvetési törvényben a minisztérium fejeze-
tében e célra jóváhagyott elõirányzat.

(2) A Célelõirányzat bevételeit képezik továbbá:
a) a Célelõirányzatból támogatást igénylõ által meg-

fizetett eljárási díj,
b) a külföldi és belföldi gazdálkodó szervezetek és ter-

mészetes személyek által, valamint külföldi kormányse-
gélybõl és segélyalapokból a Célelõirányzat javára teljesí-
tett befizetések.

(3) A Célelõirányzat pénzügyi mûveleteinek lebonyolí-
tása a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
által vezetett fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlán történik.

(4) A Célelõirányzatból kell fedezni a Célelõirányzat
mûködtetésével, kezelésével, felhasználásával, a szerzõ-
dések elõkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi és
személyi feltételeivel, ellenõrzésével, a MAG-Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zárkörüen Mûködõ Rész-
vénytársasággal (a továbbiakban: MAG Zrt.) mint közre-
mûködõ szervezettel kapcsolatos költségeket, melyek ma-
ximális mértéke a pályázati úton kihelyezett támogatás
összegének 5%-a lehet, továbbá az Ámr. 108/A. § (1) be-
kezdésének elõírása alapján a Kincstár meghatározott
szolgáltatásai után az Ámr. 24. számú melléklete szerinti
díjakat.

3. §

(1) A Célelõirányzat a magyar gazdaság növekedése és
versenyképessége fejlesztésének, a befektetésösztönzési,
kereskedelem-fejlesztési és kereskedelem-politikai kor-
mányzati célok, a külkapcsolati stratégia megvalósítása
elõsegítésének egyik eszköze, továbbá költségvetési for-
rást biztosít a hazai kis- és középvállalkozások által elõál-
lított magas tudástartalmú termékek és szolgáltatások új
piacra jutásának elõsegítéséhez (a továbbiakban: HTEC
program), valamint a külgazdasági szakdiplomata hálózat
közvetlen szakmai irányításához kapcsolódó, a külképvi-
selet más diplomatáit is megilletõ alapvetõ szolgáltatáso-
kon felüli kiadásokhoz.

(2) Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelem-fej-
lesztési Kht. (a továbbiakban: ITDH) közhasznú tevékeny-
ségének ellátására és a 11. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott pályázatok mûködtetése érdekében központi szerve-

zetet, iroda- és tanácsadó hálózatot, pályázatkezelõ szer-
vezetet és információs adatbázist mûködtet.

4. §

(1) A Célelõirányzat kiadási elõirányzata a következõ
jogcímeken biztosít támogatást:

a) az ITDH közhasznú tevékenységének ellátása mû-
ködési költségeihez és felhalmozási kiadásaihoz,

b) befektetésösztönzési programok, projektek finanszí-
rozásához,

c) kereskedelem-fejlesztési programok, projektek finan-
szírozásához,

d) központi kezdeményezésû programok, projektek
finanszírozásához,

e) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) jóváhagyásával, az ITDH által meghirde-
tett kereskedelem-fejlesztési célokat szolgáló, a 11. §
(2) bekezdésében leírt nyilvános pályázati rendszerhez,

f) a HTEC program mûködtetésének finanszírozásá-
hoz,

g) az egységes külgazdasági képviseleti rendszer mû-
ködtetésének finanszírozásához való hozzájáruláshoz.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységek:
a) Magyarországra irányuló külföldi tõkebefektetések

elõsegítése, tájékoztatás a vonatkozó hazai jogszabályok-
ról és befektetési lehetõségekrõl,

b) Magyarország mint vonzó befektetési célország pro-
móciójának kommunikációs eszközökkel való elõsegítése,
a szóba jöhetõ befektetõk tájékoztatása Magyarország
komparatív elõnyeirõl,

c) operatív feladatmegoldással (általános és specifikus
befektetési információnyújtás, partnerközvetítés, telep-
helyajánlatok, telephely-látogatások, hatósági ügyintézés,
vagy egyéb tárgyalások megszervezése, lebonyolítása
stb.) az úgynevezett „zöldmezõs” és „barnamezõs” beru-
házások, valamint a vegyesvállalati formában külföldi tõ-
kével megvalósuló befektetések elõsegítése,

d) a már Magyarországon mûködõ külföldi vállalatok
újabb befektetéseinek elõsegítése és koordinálása, új fej-
lesztési projektjeik megvalósításában, valamint a beszállí-
tói kapcsolatai kialakításában való részvétel,

e) folyamatos kapcsolattartás a Magyarországon már
letelepedett külföldi tulajdonú vállalkozásokkal, a kapcso-
latrendszer bõvítése, a kormányzat és a vállalatok közötti
hídszerep megvalósítása és fejlesztése,

f) a hazai befektetési projektek prezentálható formában
történõ elkészítésében való közremûködés, az érintett vál-
lalkozók és szervezetek részére oktatás és tanácsadás elõ-
segítése, célirányos rendezvényekkel szakmai vagy pénz-
ügyi befektetõk felkutatása a projektekhez,

g) az ipari parkokba és vállalkozói övezetekbe történõ
külföldi tõkebetelepítés elõsegítése,

h) háttéripari, beszállítói projektben, illetve program-
ban szervezõi, partnerközvetítõi feladatok ellátása,
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i) a letelepedett külföldi tulajdonú vállalkozások
magyarországi tevékenységének rendszeres figyelemmel
kísérése, különös tekintettel a munkaerõmozgásokra, a fej-
lesztési elképzelésekre,

j) hivatalos küldöttséggel kiutazó üzletember-delegá-
ciók programjának elõkészítése, szervezése, lebonyolí-
tása, egyéb költségek részbeni támogatása,

k) az ITDH információs standjának és rendezvényeken
való részvételének támogatása.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek:
a) kereskedelmi promóciós tevékenység elvégzése (üz-

letember-találkozók, magas szintû látogatásokhoz kapcso-
lódó üzleti delegációk, szemináriumok, konferenciák, ki-
állításokon történõ részvétel szervezése stb.),

b) promóciós (országbemutató, kereskedelemtechnikai,
szektoriális stb.) kiadványok megjelentetése és terjesztése,

c) üzleti lehetõségek terjesztése a belföldi és külföldi
irodahálózaton keresztül,

d) szóba jöhetõ kereskedelmi partnerek felkutatása és
közvetítése a magyar vállalatoknak,

e) a magyar vállalkozások piaci stratégiájának, termék-
stratégiájának kialakításához szükséges információk gyûj-
tése, tanácsadás, termékprogramok lebonyolítása,

f) a külpiaci lehetõségekrõl és a kereskedelemtechnikai
feltételekrõl való tájékoztatás szóban, írásban és elektroni-
kus úton,

g) az exportpotenciállal rendelkezõ magyar vállalatok
felmérése és adatbázisba rendezése, annak megnyitása
elektronikus formában az érdeklõdõk felé,

h) a tõkekihelyezéshez, a fogadó országban vegyes-
vállalat alapításához szükséges információk beszerzése,
feldolgozása, szolgáltatása, piaci tanulmányok elkészí-
tése, konferenciák szervezése,

i) hivatalos küldöttséggel kiutazó üzletember-delegá-
ciók programjának elõkészítése, szervezése, lebonyolí-
tása, egyéb költségek részbeni támogatása,

j) az ITDH információs standjának és rendezvényeken
való részvételének támogatása.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységek:
a) a minisztérium által kezdeményezett, a külgazdasági

kapcsolatok építését, a kereskedelem fejlesztését elõ-
segítõ, stratégiai, geopolitikai jelentõségû hazai és nem-
zetközi programokon, kiállításokon történõ részvétel
támogatása,

b) közremûködés a magas szintû látogatásokhoz kap-
csolódó, a nemzeti megjelenést biztosító központi rendez-
vényeken,

c) részvétel a külgazdasági feladatok megoldását meg-
alapozó kutatások, tanulmányok elkészítésében,

d) a kereskedelemfejlesztést szolgáló sajtó-, tanács-
adási, oktatási és tájékoztatási tevékenység végzése,

e) a befektetési és kereskedelem-fejlesztési feladatok
megvalósítása érdekében állandó vagy aktuális kiad-
ványok készítésével vagy készíttetésével, külföldi gazda-
sági lapokban Magyarország mellékletek megjelentetésé-

vel, sajtótájékoztatók szervezésével kiadványok megje-
lentetése és médiatevékenység folytatása,

f) tanácsadói és információs szolgáltatás nyújtása a
belsõ piac mûködésérõl, valamint az Európai Unió
(a továbbiakban: EU) és Magyarország közötti szerzõdé-
ses kapcsolatokból adódó folyamatokról az ITDH Euro
Info irodáján keresztül az EU Euro Info hálózatának hiva-
talos magyarországi állomásaként,

g) üzleti partnerkeresõ szolgáltatás mûködtetése az
EU-elektronikus üzletépítõ hálózatának magyar nemzeti
kontaktpontjaként.

(5) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységek:

a) HTEC irodák mûködtetése, amelyek információs és
fizikai bázist teremtenek azoknak a magyar cégeknek,
amelyek saját jelenlétet terveznek az Amerikai Egyesült
Államokban vagy Ázsiában,

b) pályázat mûködtetése olyan infokommunikációs
technológiákat bemutató szakmai eseményeken való ma-
gyar részvétel elõsegítésére, ahol a támogatott cégeknek
lehetõségük nyílik egy-egy termékük vagy tevékenységük
bemutatására.

(6) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti tevékenységek:

a) a külgazdasági szakdiplomaták nagyfokú térbeli ru-
galmasságát lehetõvé tevõ, kizárólagos használatú gépko-
csipark mûszaki korszerûsítése, a mûszaki állapotból kö-
vetkezõ, szükséges cserék lebonyolítása,

b) gazdaságdiplomáciai, befektetési, kereskedelem-
fejlesztési események, programok elõkészítése, megszer-
vezése, lebonyolítása.

(7) Az elõirányzat-maradvány megállapítása, elszámo-
lása és felhasználása során az Ámr. 66. §-ában foglaltak az
irányadók.

Az ITDH közhasznú tevékenységének és a programok
finanszírozásának szabályai

5. §

(1) A Célelõirányzat kiadási elõirányzatának felhaszná-
lását – a 4. § (1) bekezdés szerinti a)–g) jogcímek közötti
megoszlását – a miniszter hagyja jóvá.

(2) A 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti tevékenysé-
gek ellátásának költségeit, az elvégzendõ feladatok tartal-
mát, a támogatás igénybevételének folyósítási ütemét és
mértékét az ITDH részletes, elõzetes üzleti terve és a szak-
mai programok listája szerint – a Felügyelõ Bizottság
javaslatára – a miniszter hagyja jóvá.

(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímre mini-
málisan a Célelõirányzat kiadási elõirányzatának 15%-át
kell fordítani.
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6. §

(1) Az ITDH és a minisztérium a 4. § (1) bekezdés
a)–f) pontja szerinti feladatok végrehajtására szerzõdést
köt, amely rögzíti az ellátandó feladatokat, a támogatás
igénybevételének folyósítási ütemét, a támogatással való
elszámolás módját, az ITDH által vállalt kötelezettségek
nem teljesítése vagy a támogatás nem rendeltetésszerû fel-
használása esetén alkalmazható szankciókat. A 4. § (1) be-
kezdés g) pontja esetében a 7. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.

(2) A támogatást nem rendeltetésszerû felhasználás ese-
tén a kamattal növelt összeggel kell visszafizetni. A kamat
nagysága a támogatás visszavonása idõpontjában érvé-
nyes jegybanki alapkamat kétszerese.

A Célelõirányzat terhére történõ
támogatás folyósítása

7. §

(1) A támogatás folyósítása a 4. § (1) bekezdés a) pont-
jában megadott célra, a 6. § (1) bekezdés szerinti köz-
hasznú szerzõdésben meghatározott összegben és üteme-
zés szerint, féléves és éves elszámolási kötelezettség mel-
lett történik.

(2) A 4. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontjában meghatáro-
zott célok esetén az 5. § (1) bekezdése szerint jóváhagyott
összegû támogatás folyósítása a 6 § (1) bekezdésében fog-
lalt szerzõdés szerinti ütemezés alapján történik. A 4. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott cél esetében a
minisztérium jogosult a külgazdasági szakdiplomata mun-
kavégzéséhez szükséges dologi kiadások, valamint be-
szerzések többletforrását, többleteszközt kiegészítõ jelleg-
gel évközi elõirányzat átcsoportosítással, megállapodás
alapján a Külügyminisztérium részére átadni.

(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt pályázati
rendszer mûködtetéséhez a minisztérium a támogatás
összegét a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével, az uta-
landó tételek összesítõjének a minisztérium részére törté-
nõ benyújtását és ellenõrzését követõen folyósítja az
ITDH részére. A támogatási összegek kedvezményezettek
részére történõ átutalásáról az ITDH gondoskodik.

8. §

(1) A támogatás folyósításánál biztosítani kell az
5. §-ban foglaltak teljesítését, valamint az elõirányzat-fel-
használási tervvel való összhangot.

(2) Az ITDH-nak a támogatás felhasználásáról szöve-
ges indoklással alátámasztott féléves és éves elszámolást
kell készítenie a minisztérium részére.

(3) A támogatás folyósításának feltétele a szerzõdésben
meghatározott, valamint a (2) bekezdés szerint esedékes
elszámolási kötelezettség teljesítése.

(4) A minisztérium a támogatás folyósítását az elszámo-
lási kötelezettség elmulasztása vagy el nem fogadása ese-
tén felfüggeszti, folyósításra az elszámolás elfogadását
követõen kerülhet sor.

9. §

Az ITDH elkészíti a célelõirányzat célok szerinti fel-
használásáról és az azzal való gazdálkodásról – a vonat-
kozó jogszabályok elõírásai szerinti – szöveges indoklás-
sal alátámasztott féléves és éves elszámolást a minisz-
térium részére a szerzõdésben rögzített határidõre.

A Célelõirányzat-felhasználás
ellenõrzési rendszere

10. §

(1) A Célelõirányzatból a 4. § (1) bekezdésében foglalt
jogcímeken nyújtott támogatások ellenõrzése a vállalt kö-
telezettségek teljesítésére, a rendeltetésszerû és a szerzõ-
désnek megfelelõ forrásfelhasználásra terjed ki.

(2) A támogatás felhasználásának rendszerszerû ellen-
õrzésérõl a minisztérium gondoskodik.

(3) Az ITDH köteles a támogatás felhasználását – ellen-
õrizhetõség céljából – az egyéb források felhasználásától
elkülönítetten nyilvántartani.

A pályázati úton nyújtott támogatások

11. §

(1) A Célelõirányzat terhére – a 4. § (1) bekezdés
e) pontja szerint – az ITDH a miniszter felhatalmazásával a
magyar vállalkozások nemzetközi kereskedelembe való
beilleszkedése, kapcsolataik fejlesztése és bõvítése érde-
kében kereskedelem-fejlesztési támogatási rendszert mû-
ködtet.

(2) A pályázati úton – a miniszter által e célra jóvá-
hagyott keretbõl – az ITDH által nyújtott támogatások fõ
céljai:

a) a Magyarországon termelõ- vagy szolgáltató tevé-
kenységet folytató és belföldi székhellyel vagy az Európai
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) államaiban
székhellyel rendelkezõ bejegyzett vállalkozások termékei-
nek nemzetközi elfogadtatása és külpiaci megjelenésének
elõsegítése:
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aa) külföldi kiállításokon való részvétel Magyarorszá-
gon elõállított termékkel vagy Magyarországról származó
szolgáltatással,

ab) egyes marketingeszközök készíttetése, hirdetések
megjelentetése,

ac) a piaci szervezet – értékesítési tevékenységet nem
folytató, marketing célból létrehozott iroda vagy bemuta-
tóterem – bérleti díjának támogatása,

ad) nemzetközi szervezeti tagdíjhoz hozzájárulás,
ae) az importáló ország által kötelezõen elõírt, ott el-

végzendõ megfelelõségtanúsíttatási eljárás költségének
támogatása;

b) az Európai Unió tagállamai és harmadik országok
által kiírt programokban való részvétel támogatása.

12. §

A Célelõirányzatból a 11. § (2) bekezdésében szereplõ
célokra támogatás kizárólag pályázat útján, a pályázati fel-
hívásban meghatározottak szerint nyújtható.

13. §

(1) Az ITDH a pályázatkezelés egyes tevékenységeivel,
így a szerzõdéskötéssel, a szerzõdések teljesítésének pénz-
ügyi ellenõrzésével és az elszámoltatással a MAG Zrt.-t
mint közremûködõ szervezetet bízhatja meg.

(2) A közremûködõ szervezet díjazása a miniszter által a
pályázatokra jóváhagyott kiadási elõirányzatot terheli.
Maximális mértéke a pályázati úton kihelyezett támogatás
összegének 5%-a lehet.

14. §

Az ITDH-nak a pályázati úton nyújtott támogatás fel-
használásáról szöveges indoklással alátámasztott féléves
és éves elszámolást kell készítenie a minisztérium részére.

A pályázati úton nyújtott támogatás szabályai

15. §

(1) A Célelõirányzatból támogatás a Magyarországon
termelõ- vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföl-
di székhellyel vagy EGT-államban székhellyel rendelkezõ
bejegyzett vállalkozások, gazdasági társaságok, közhasz-
nú társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, szak-
mai alapon szervezõdõ egyesületek, szövetségek,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továb-
biakban: MKIK), annak területi szervezetei és költségve-
tési szerv részére nyújtható.

(2) A pályázat keretében támogatás – a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel – a támogatott tevékenység, illetve prog-
ram megkezdése elõtt igényelhetõ.

(3) Kivételesen indokolt esetben a miniszter külön
írásos engedélye alapján utólagosan is nyújtható támoga-
tás lezajlott programokhoz, elõzetesen befogadott szán-
déknyilatkozat alapján.

(4) A támogatások elbírálásának szempontjait a pályá-
zati kiírás és az útmutató tartalmazza.

(5) Nem nyújtható támogatás
a) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt

álló szervezetnek;
b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely

a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az
EU elõcsatlakozási eszközeibõl vagy az EU strukturális
alapokból és egyéb pénzügyi alapjaiból juttatott valamely
támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben
vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette,
kivéve a vis maior esetét;

c) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó-
vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve ha
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfize-
tést engedélyezett;

d) azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti
pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül a
közigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés
nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkozta-
tása miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedé-
lyekkel nem rendelkezik;

f) azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek meg
a rendezett munkaügyi kapcsolatok – Áht. 15. §-ában meg-
határozott – általános és különös feltételeinek, és ezen fel-
tételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban
meghatározott módon igazolják.

(6) Függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglé-
tétõl, a lejárt esedékességû, 60 napon túl meg nem fizetett
köztartozással rendelkezõknek – a köztartozás megfizeté-
séig –, a szerzõdés megkötését követõen kialakuló ilyen
köztartozás vagy meginduló felszámolási és végelszámo-
lási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható. Csõd-
eljárás esetén a csõdegyezség megszületéséig a támogatás
folyósítását fel kell függeszteni.

A pályázati úton nyújtott támogatásokra vonatkozó
további szabályok

16. §

(1) A támogatások minden esetben vissza nem térítendõ
támogatást jelentenek a pályázati kiírásokban felsorolt és

16100 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám



el is mert – áfa és ér ték több let adó nél kü li – költ sé gek tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben sze rep lõ mér té ké ig.

(2) Az el nyer he tõ tá mo ga tás ra a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a de mi ni mis támogatá sokra való al kal ma zá -
sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L 379, 2006.12.28., 5. o.) ren del ke zé sei az
irány adók.

(3) A tá mo ga tás mér té két a pá lyá za ti fel hí vás ál la pít ja
meg.

(4) A pá lyá zó nyi lat ko zik, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sát
meg elõ zõ há rom év ben cse kély össze gû tá mo ga tás jog cí -
mén mek ko ra össze gû tá mo ga tást vett igény be.

(5) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
ked vez mé nye zet tet a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell
a bi zott sá gi ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos cí mé re és
az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban való kihirdeté sére,
va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos össze gét
tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére
irányuló pályázatok kiírása

17.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vá so kat, ame lyek tar tal maz zák a
tárgy évi tá mo ga tá si fel té te le ket és a hoz zá juk ren delt
 támogatás mér té két, a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és
leg alább egy or szá gos ter jesz té sû gaz da sá gi na pi lap ban,
va la mint a mi nisz té ri um és az ITDH hi va ta los hon lap ján
kell köz zé ten ni.

(2) For rás hi ány ese tén a pá lyá za tok be fo ga dá sa – elõ ze -
tes hir det mény köz zé té te lé vel – fel füg geszt he tõ. A pá lyá -
za tok be fo ga dá sá nak fel füg gesz té sé rõl  szóló köz le ményt a 
fel füg gesz tés idõ pont ja elõtt leg alább 10 nap pal meg kell
je len tet ni a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és leg alább
egy or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban, va la mint a mi nisz té -
ri um és az ITDH hi va ta los hon lap ján.

(3) A pá lyá zat be nyúj tá sa kor jog cí men ként és al kal -
man ként el já rá si dí jat kell fi zet ni, amely nek össze ge
5000 fo rint.

(4) A be fi ze tett el já rá si dí jat a ki zá ró lag for rás hi ány
 miatt el uta sí tott pá lyá zat ese tén, az el uta sí tó dön tést
 követõ 30 na pon be lül vissza kell fi zet ni.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére
irányuló pályázatok elbírálása

18.  §

(1) A tá mo ga tás nyúj tá sá ról a 11.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti pá lyá za tok ese té ben a mi nisz ter dönt a mi nisz ter ál tal
ki je lölt pá lyá za ti bí rá ló bi zott ság ja vas la ta alap ján. A bí rá -

ló bi zott ság mun ká já ban a mi nisz té ri um és az ITDH ki je -
lölt kép vi se lõ in túl a pá lyá za tok el bí rá lá sá ban ér de kelt
más tár cák ál tal de le gált ta gok és or szá gos ér dek-kép vi se -
le ti szer vek kép vi se lõi is részt ve het nek.

(2) A pá lyá za tok ér té ke lé sét az ITDH ké szí ti elõ a bí rá ló 
bi zott ság ré szé re. En nek ke re té ben el len õr zi a jog sza bály -
ban és a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott for mai és tar -
tal mi fel té te lek meg lé tét.

(3) A pá lyá za tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén az ITDH a
pá lyá zót egy al ka lom mal 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel
 hiánypótlásra szó lít ja fel. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha -
tár idõ el mu lasz tá sa a pá lyá zat el bí rá lás ból való ki zá rá sát
ered mé nye zi.

(4) A fo lya ma tos be adá si ha tár ide jû pá lyá za to kat a be -
fo ga dás tól szá mí tott 90 na pon be lül el kell bí rál ni.

(5) A pá lyá za tok ra vo nat ko zó tá mo ga tó dön tést an nak
meg ho za ta lát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül a mi nisz té ri um 
hi va ta los lap já ban, hon lap ján, va la mint az ITDH hon lap -
ján köz zé kell ten ni a ked vez mé nye zett neve, a tá mo ga tás
tár gya és össze ge fel tün te té sé vel.

(6) A dön tés rõl a ked vez mé nye zet tet kü lön meg bí zás
alap ján a MAG Zrt. mint köz re mû kö dõ szer ve zet a szer zõ -
dés meg kül dé sé vel írás ban ér te sí ti. A szer zõ dés kö tés re
leg fel jebb egy hó na pos ha tár idõt le het ki tûz ni.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére
irányuló szerzõdések megkötése

19.  §

(1) A pá lyá za tok ra vo nat ko zó an a mi nisz te ri dön tést
köve tõen – kü lön meg bí zás alap ján – a MAG Zrt. az ITDH
kép vi se le té ben szer zõ dés ben ál la po dik meg a  pályázóval,
amely nek tar tal maz nia kell a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó el szá mo lás mód ját és ha tár ide jét.

(2) Ha az elõ írt ha tár idõn be lül a szer zõ dés kö tés re a tá -
mo ga tást el nyert pá lyá zó nak (a továb biak ban: ked vez mé -
nye zett) fel ró ha tó ok ból nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön -
tés ha tá lyát vesz ti.

(3) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa
ese tén al kal ma zan dó szank ci ó kat a tá mo ga tá si szer zõ dés
és a vo nat ko zó jog sza bá lyok tar tal maz zák.

(4) Tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha leg alább a
kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a tá mo ga tás össze gét, arra vo nat ko zó tá jé koz ta tást,
hogy a pá lyá zó a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de em ber
15-i 1998/2006/EK  bizottsági ren de let (HL L 379,
2006.12.28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó cse kély össze gû (úgy -
ne ve zett de mi ni mis) tá mo ga tás ban ré sze sül, és egy vállal -
kozásnak bár mely for rás ból, cse kély össze gû tá mo ga tá si
 jogcímen oda ítélt tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma – há rom év
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vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintössze-
get, továbbá a felhasználás feltételeit és követelményeit,
valamint a támogatott program részletes leírását;

b) a támogatás folyósításának módját, a kölcsönös tel-
jesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését;

c) az ellenõrzési jogosultság elfogadását;
d) a szerzõdésszerû teljesítést biztosító mellékkötele-

zettségeket, az elállás jogát;
e) a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kö-

töttség folytán a támogatási szerzõdés részévé váló egyéb
feltételeket és rendelkezéseket;

f) a támogatási szerzõdés lezárásával és az elszámolás-
sal kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket;

g) a felek megnevezését és az aláírási jogosultsággal
rendelkezõk elõnyomtatott nevét és aláírását, a szerzõdés
keltét;

h) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezé-
seket;

i) a nem teljesítésre, illetve a támogatás nem rendelte-
tésszerû felhasználására vonatkozó rendelkezéseket, ame-
lyek szerint a Támogató a szerzõdéstõl eláll, és a támoga-
tást egyidejûleg visszavonja. A kedvezményezett a már
folyósított támogatást az elállás idõpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ, a folyósí-
tás(ok) idõpontjától a támogatás összegének tényleges
visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az el-
állás idõpontjától számított 5 napon belül köteles visszafi-
zetni.

A pályázati úton nyújtott támogatások folyósítása

20. §

(1) A támogatás folyósításához szükséges – a támoga-
tási szerzõdésben meghatározott – számlákat és kifizetést
igazoló egyéb dokumentumokat a kedvezményezettnek a
támogatási szerzõdésben meghatározott szervezethez kell
benyújtania.

(2) A támogatás folyósítása utólagosan, a kedvezmé-
nyezett által benyújtott számlák és a kifizetést igazoló
dokumentumokon alapuló elszámolás szerint történik.

(3) Az utalványozáshoz biztosítani kell a támogatási
szerzõdés és a kifizetés összhangját, továbbá a kifizetés
alapjául szolgáló teljesítést igazoló dokumentumok meg-
létét.

21. §

(1) Az ITDH a támogatási célkitûzés megvalósulását,
ennek pénzügyi és szakmai ellenõrzését követõen gondos-
kodik a 11. § (2) bekezdésében leírt támogatási célok alap-
ján megkötött szerzõdések szerinti támogatási összegek
kifizetésérõl.

(2) A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott pénzügyi és idõbeni ütemezés szerint tör-
ténik.

(3) A támogatási szerzõdés teljesülésének szakmai el-
lenõrzését az ITDH végzi.

(4) A támogatási szerzõdéssel kapcsolatos adminisztra-
tív teendõket és a pénzügyi ellenõrzést a MAG Zrt. mint
közremûködõ szervezet végzi.

(5) A 11. § (2) bekezdése szerinti cél esetében az ITDH
a szakmai teljesítés igazolása után a MAG Zrt.-hez mint
közremûködõ szervezethez nyújtja be a támogatás folyósí-
tásához szükséges bizonylatokat a pénzügyi ellenõrzés és
a kifizetés jogosságának igazolására. A MAG Zrt. az általa
ellenõrzött dokumentumok alapján a jogos kifizetés össze-
gét igazoló utalványokat és rendelkezõ leveleket az uta-
landó tételek összeállítására az ITDH-nak juttatja vissza.

A pályázat keretében nyújtott támogatások
ellenõrzési rendszere, a program

vagy a projekt lezárása

22. §

(1) A támogatások ellenõrzése a pályázatban és a támo-
gatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, a
rendeltetésszerû és a támogatási szerzõdésnek megfelelõ
forrásfelhasználásra terjed ki.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásának
felhasználását – ellenõrzés céljából – elkülönítetten nyil-
vántartani.

(3) Egy tevékenység, illetve program akkor tekinthetõ
befejezettnek vagy megvalósultnak, ha a szerzõdésben
megjelölt és támogatott feladat, cél a szerzõdésben megha-
tározottak szerint teljesült, és errõl szöveges beszámolók-
kal, értékelésekkel, bizonylatokkal alátámasztva számolt
be a kedvezményezett, és annak a támogató általi jóváha-
gyása megtörtént.

Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfej-
lesztési tanácsadás célelõirányzat felhasználásának és ke-
zelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
rendelet, valamint az ITD-H Befektetésösztönzési és ke-
reskedelemfejlesztési tanácsadás célelõirányzat felhaszná-
lásának és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005.
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(V. 5.) GKM rendelet módosításáról szóló 47/2006.
(VII. 21.) GKM rendelet. Ez a bekezdés e rendelet hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott,
támogatási döntéssel rendelkezõ pályázatokra az ITD-H
Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanács-
adás célelõirányzat felhasználásának és kezelésének sza-
bályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM rendeletnek a
pályázati kiírás közzététele napján hatályos rendelkezései
és a közzétett pályázati felhívás feltételei az irányadóak.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A pénzügyminiszter

46/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

az elektronikus számlával kapcsolatos egyes

rendelkezésekrõl

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 260. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva – az informati-
káért felelõs miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem:

1. §

Abban az esetben, ha a felek az elektronikus úton kibo-
csátott számlát elektronikus adatcsererendszerben
(a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kívánják lét-
rehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használa-
tára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 175. §-ának (3) bekezdé-
sében elõírt elõzetes és írásos megállapodási kötelezettsé-
güknek a mellékletben szereplõ szerzõdés megkötésével is
eleget tehetnek.

2. §

(1) EDI alkalmazása és használata esetében az Áfa tv.
175. §-ának (4) bekezdésében elõírt kiegészítõ összesítõ
jelentésnek legalább a következõ adatokat kell tartalmaz-
nia:

a) az Áfa tv. 169. § b) pontja alapján a tárgyhónapban
kibocsátott számlák sorszámának felsorolása;

b) az Áfa tv. 169. §-ának c), d) és e) pontjában megha-
tározott adatok;

c) a tárgyhónapban kibocsátott számlákban szereplõ
ügyletek adóalapjai – az Áfa tv. 169. §-ának i) pontja, illet-
ve k) pont ka) alpontja szerinti csoportosításban – összesí-
tetten;

d) a tárgyhónapban kibocsátott számlákban szereplõ
ügyletek áthárított adója összesen.

(2) A kiegészítõ összesítõ jelentést legkésõbb a tárgyhó-
napot követõ hónap huszadik napjáig kell megküldeni a
termék beszerzõjének, szolgáltatás igénybevevõjének.

3. §

Elektronikus úton kibocsátott és/vagy ilyen alapon ren-
delkezésre álló számla esetében az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 47. §-ának (2) bekezdésében elõírt
bemutatási kötelezettségnek a számla kibocsátásakor ér-
vényben levõ – az állami adóhatóság által közleményben
közzétett – formátumnak megfelelõ adatok átadásával kell
eleget tenni.

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az elektronikus számláról szóló 20/2004. (IV. 21.)
PM rendelet hatályát veszti. Ezen bekezdés e rendelet ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet a 46/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

Az EDI alkalmazására és használatára vonatkozó mintaszerzõdés – figyelemmel az Európai Közösségek Bizottsága
94/820/EK ajánlásában (1994. október 19.) foglaltakra – a következõ:

Ez az EDI Szerzõdés az alábbi felek között jött létre:
............................................................................................................................................, valamint
............................................................................................................................................................
(a továbbiakban: a felek).

1. cikk Tárgy és hatály

1.1. Az „Európai Modell EDI Szerzõdés”, a továbbiakban „a Szerzõdés”, meghatározza a kereskedelmi ügyle-
teket elektronikus adatcserével (EDI) lebonyolító felekre vonatkozó rendelkezéseket.

1.2. A Szerzõdés az alábbiakban közölt jogi rendelkezéseket tartalmazza, és kiegészül egy Mûszaki Melléklet -
tel.

1.3. Hacsak a felek között ettõl eltérõ megállapodás nem jön létre, a Szerzõdés rendelkezései nem határozzák
meg az EDI felhasználása által érintett ügyletekbõl keletkezõ, szerzõdésekben rögzített kötelezettségeket.

2. cikk Definíciók

2.1. Ebben a Szerzõdésben az alább felsorolt fogalmak jelentése a következõ:

2.2. EDI:

Az elektronikus adatcsere kereskedelmi és ügyviteli adatok továbbítása egy számítógéptõl egy másik szá -
mítógéphez, egy EDI üzenet szerkezetét meghatározó egyeztetett formátumban.

2.3. EDI üzenet:

Egy EDI üzenet egyeztetett szabvánnyal összhangban szerkesztett szegmensrendszer, amely számítógép-
pel olvasható formátumban készül, valamint automatikusan és egyértelmûen feldolgozható.

2.4. UN/Edifact:

A UN/ECE definíció értelmében az ENSZ közigazgatásban, kereskedelemben és közlekedésben megvaló-
suló elektronikus adatcserére vonatkozó szabályai, amelyek magukban foglalják az áruk és szolgáltatások
kereskedelmére vonatkozó strukturált adatok független számítógépes információs rendszerek közötti
elektronikus cseréjére vonatkozó, nemzetközi forgalomban egyeztetett szabványokat, könyvtárakat, vala -
mint irányelveket.

2.5. Átvétel visszaigazolása:

Egy EDI üzenet átvételének visszaigazolása egy olyan eljárás, amellyel egy EDI üzenet átvétele alkalmá-
val ellenõrzik a szintaxist és a jelentést, és a címzett megfelelõ visszaigazolást küld a feladónak.

3. cikk A szerzõdés érvényessége és létrejötte

3.1. A felek, amelyek alávetik magukat a Szerzõdés rendelkezéseinek, kifejezetten lemondanak azon jogukról,
hogy az EDI eszközeivel és a Szerzõdés feltételeivel összhangban létrejött szerzõdés érvényességének
megkérdõjelezésére pusztán arra való hivatkozással, hogy a szerzõdés EDI felhasználásával teljesült.

3.2. Mindegyik fél eljár annak érdekében, hogy egy feladott vagy kapott EDI üzenet tartalma összhangban
legyen saját országának hatályos törvényi rendelkezéseivel; ez utóbbiak alkalmazása nem korlátozhatja
egy EDI üzenet tartalmát. Mindegyik fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
késedelem nélkül tájékoztassa a másik felet az összhang esetleges hiányáról.

3.3. Egy EDI felhasználásával létrejött szerzõdés akkor és ott jön létre, ahol és amikor egy ajánlat elfogadását
jelentõ EDI üzenet eléri az ajánlattevõ számítógépes rendszerét.

4. cikk EDI üzenetek bizonyítékának elfogadhatósága

A hatályos nemzeti jogszabályok által engedélyezett mértékben a felek ezennel kötelezettséget vállalnak
arra, hogy ezen Szerzõdés a rendelkezéseivel és feltételeivel összhangban megõrzött és nyilvántartott
EDI üzenetek elfogadhatóak lesznek a bíróságok elõtt és az üzenetekben foglalt tények bizonyítékának
minõsülnek, hacsak ezzel ellentétes bizonyítékok nem állnak rendelkezésre.
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5. cikk EDI üzenetek feldolgozása és az üzenetek átvételének visszaigazolása

5.1. Az EDI üzeneteket nyomban átvételüket követõen, de mindenképpen a Mûszaki Mellékletben meghatáro -
zott idõkereteken belül kell feldolgozni.

5.2. Az átvétel visszaigazolása nem szükséges, hacsak azt kifejezetten nem kérik.

Az üzenet átvételének visszaigazolása a Mûszaki Melléklet kifejezetten erre vonatkozó rendelkezésével
vagy az EDI üzenet feladójának kifejezett kérésével igényelhetõ.

5.3. Ott, ahol egy EDI üzenet visszaigazolását igénylik, a visszaigazolandó EDI üzenet címzettjének gondos -
kodnia kell arról, hogy a visszaigazolandó EDI üzenet átvételét követõen egy munkanapon belül vissza -
igazolják az üzenet átvételét, hacsak a Mûszaki Melléklet más határidõrõl nem rendelkezik.

Egy EDI üzenet átvételének bejelentett helyén munkanapnak minõsül minden nap, kivéve a szombatot,
a vasárnapot és a bejelentett hivatalos állami ünnepeket.

Egy EDI üzenet visszaigazolását igénylõ címzett nem tehet semmilyen intézkedést az EDI üzenet tartalma
alapján mindaddig, amíg a visszaigazolást meg nem küldi.

5.4. Amennyiben a feladó a meghatározott idõn belül nem kapja meg az általa igényelt visszaigazolást, a cím-
zett megfelelõ értesítését követõen a határidõ lejárta után semmisnek tekintheti az üzenetet, vagy kezde -
ményezheti a Mûszaki Mellékletben meghatározott alternatív eljárást az üzenet tényleges
visszaigazolására.

Amennyiben az alternatív eljárás az idõkeret lejártáig nem jár eredménnyel, az EDI üzenetet az idõkeret
lejártával – a címzettnek megküldött értesítéssel – semmisnek kell tekinteni.

6. cikk EDI üzenetek biztonsága

6.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelõ biztonsági eljárások megvalósításával és fenntartá -
sával gondoskodnak az EDI üzenetek biztonságáról, az illetéktelen hozzáférés, módosítás, késedelem,
megsemmisítés vagy elvesztés kockázatainak elhárításáról.

6.2. A biztonsági eljárások és intézkedések tartalmazzák az eredet és a sértetlenség ellenõrzését, az eredet és
az átvétel igazolását (letagadhatatlanságát) és az EDI üzenetek bizalmas kezelését.

Minden EDI üzenet esetében kötelezõ az eredet és a sértetlenség ellenõrzésére vonatkozó biztonsági eljá -
rások és intézkedések alkalmazása; ezeknek az intézkedéseknek a rendeltetése EDI üzenet feladójának
azonosítása és az EDI üzenet hiánytalan és érintetlen voltának ellenõrzése. A Mûszaki Melléklet szükség
esetén pótlólagos biztonsági eljárásokat és intézkedéseket is tartalmazhat.

6.3. Amennyiben a biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása az üzenet elutasítását vagy egy EDI üze -
netben egy hiba kiszûrését eredményezi, a címzett meghatározott idõn belül köteles tájékoztatni errõl
a feladót.

Egy elutasított EDI üzenet címzettje, vagy hibát tartalmazó EDI üzenet címzettje nem tesz EDI üzenet
nyomán semmilyen intézkedést mindaddig, amíg a feladó erre vonatkozó intézkedéseit meg nem kapja.
Amennyiben a feladó ismételten megküld egy elutasított vagy hibás EDI üzenetet, az EDI üzenetnek
egyértelmûen jelezni kell, hogy ez egy korrigált EDI üzenet.

7. cikk Bizalmas adatkezelés és személyi adatok védelme

7.1. A feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a feladó által bizalmas információként feltüntetett, illetve
a felek közötti megállapodás értelmében ilyennek minõsülõ információkat tartalmazó EDI üzeneteket
bizalmas információként kezeljék, és ne tegyék hozzáférhetõvé arra illetéktelen személyek részére, illetve
ne továbbítsák ilyen személyeknek, illetve ne használják fel olyan célokra, amelyek ellentétesek a felek
szándékaival.

Az ilyen bizalmas információ engedélyezett továbbküldése esetén hasonló mértékû bizalmas adatkezelést
kell alkalmazni.

7.2. EDI üzenetek nem minõsülnek bizalmas információkat tartalmazó üzeneteknek, amennyiben az ilyen
információ egyébként hozzáférhetõ és szabadon felhasználható.

7.3. A felek megállapodhatnak abban, hogy bizonyos üzeneteknél – országaik törvényeiben engedélyezett
mértékben – a védelem meghatározott módozatait (például a kódolás) módszerét alkalmazzák.
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7.4. Amennyiben személyes adatokat tartalmazó EDI üzeneteket továbbítanak vagy fogadnak olyan országok-
ban, ahol nincs hatályos adatvédelmi törvény, a Közösség vonatkozó jogszabályának elfogadásáig mind -
egyik fél kötelezettséget vállal, hogy – minimum elõírásként – tiszteletben tartja a személyes adatok
automatikus feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket.

8. cikk EDI üzenetek iktatása és tárolása

8.1. Egy kereskedelmi ügylet során a felek által az egymásnak megküldött EDI üzenetek esetében mindegyik
fél – saját országa törvényeiben meghatározott idõkeretekkel és követelményekkel összhangban, de min -
denképpen az ügylet befejezését követõen további legalább három éven keresztül – köteles módosítások
nélkül és biztonságosan megõrizni a felek által egymásnak megküldött összes EDI üzenet hiánytalan és
idõrendi sorrendben rendezett rekordját.

8.2. Hacsak az illetõ ország hatályos jogszabályai ettõl eltérõ módon nem rendelkeznek, az EDI üzeneteket
a feladónak a feladott formátumban, a címzettnek az átvett formátumban kell megõriznie.

8.3. A felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az EDI üzenetek elektronikus vagy számítógépes nyilvántar -
tásai azonnal hozzáférhetõek, szükség esetén olvasható formában reprodukálhatóak és kinyomtathatóak
legyenek. Be kell szerezni az ehhez szükséges mûszaki berendezéseket.

9. cikk EDI üzemi követelmények

9.1. A felek kötelezettséget vállalnak az EDI ebben a Szerzõdésben megfogalmazott feltételeknek megfelelõ
mûködtetéséhez szükséges üzemi környezet fenntartására, ami többek között az alábbiak fenntartását je -
lenti:

9.2. Üzemi berendezések

A feleknek gondoskodniuk kell az EDI üzenetek továbbításához, fogadásához, fordításához, iktatásához
és tárolásához szükséges berendezésekrõl, számítógépes programokról és szolgáltatásokról.

9.3. A kommunikáció eszközei

A feleknek meg kell határozniuk a kommunikáció eszközeit, beleértve a távközlési protokollokat, vala -
mint szükség esetén a külsõ szolgáltatók kiválasztását.

9.4. EDI üzenetek szabványai

Az összes EDI üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete európai gazdasági bizottsága által engedélye -
zett UN/Edifact szabványokkal, ajánlásokkal és eljárásokkal (UN/ECE-NP 4) és az európai szabványok -
kal összhangban kell megküldeni.

9.5. Kódok

Az EDI üzenetekben említett, adatok kódolására alkalmazott kódok a UN/Edifact kódjegyzékek, a nem-
zetközi kódjegyzéke, többek között az ISO nemzetközi szabványok és ENSZ/ECE szabványok, vagy
egyéb hivatalosan közzétett kódjegyzékek.

Ott, ahol ilyen kódjegyzékek nem állnak rendelkezésre, elõnyben kell részesíteni a közzétett, karbantar -
tott, illetve az egyéb kódrendszerekkel összhangban levõ kódjegyzékeket.

10. cikk Mûszaki specifikációk és követelmények

A Mûszaki Mellékletnek tartalmaznia kell az EDI ennek a Szerzõdésnek a feltételeivel összhangban törté -
nõ mûködtetéséhez szükséges mûszaki, szervezeti és eljárási specifikációkat és követelményeket, amelyek
többek között az alábbiakat tartalmazzák:

– EDI üzemi követelmények, lásd a 9. cikket, beleértve az üzemi berendezéseket, a kommunikáció eszkö-
zeit, EDI üzenet szabványokat és kódokat,

– az EDI üzenetek feldolgozását és visszaigazolását,

– az EDI üzenetek biztonságát,

– az EDI üzenetek iktatását és tárolását,

– idõkorlátokat,

– a mûszaki specifikációk és követelmények megfelelõ voltának megállapítására és nyomon követésére
alkalmas vizsgálatokat és teszteket.
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11. cikk Felelõsség

11.1. Egyik fél sem tartozik felelõsséggel a Szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése által elõidézett
különleges, közvetett vagy következményes károkért.

11.2. Egyik fél sem tartozik felelõsséggel a másik fél által elszenvedett, illetõ fél késedelmes teljesítése vagy
nem a Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõ teljesítése által okozott károkért, amennyiben az ilyen károk
keletkezésének oka a nem teljesítõ fél által nem befolyásolható, illetve a Szerzõdés létrejöttének idõpont -
jában elõre nem jelezhetõ körülmény, vagy olyan körülmény, amelynek következményeit nem lehetett
sem megelõzni, sem áthidalni.

11.3. Amennyiben egy fél közvetítõt bíz meg az EDI üzenet továbbításával, naplózásával vagy feldolgozásával,
ez a fél tartozik felelõsséggel az említett szolgáltatások ellátása során az ilyen közvetítõ cselekményei,
nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott károkért.

11.4. Amennyiben egy fél arra kötelezi a másik felet, hogy közvetítõt bízzon meg az EDI üzenet továbbításával,
naplózásával vagy feldolgozásával, az ezt megkövetelõ fél tartozik felelõsséggel a másik félnek az emlí -
tett szolgáltatások ellátása során az ilyen közvetítõ cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által
közvetlenül okozott károkért.

12. cikk Jogviták rendezése

1. alternatíva

Választott bírósági záradék

Az ebbõl a Szerzõdésbõl vagy a Szerzõdéssel kapcsolatban keletkezõ minden jogvitában, beleértve
a Szerzõdés fennállását, érvényességét vagy megszüntetését, a felek által egyeztetett személybõl (vagy
három személybõl) álló választott bíróság jogosult eljárni; ennek a testületnek a döntése végleges.
A választott bíróság tagjait a ................. jogosult kinevezni, a ................... eljárási szabályai alapján.

2. alternatíva

Bírósági záradék

Az ezzel a szerzõdéssel kapcsolatban vagy abból eredõen keletkezõ bármely jogvitában .............................
bíróságok jogosultak eljárni; ezek a bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

13. cikk Irányadó jog

Az EDI üzenetek iktatására, tárolására, vagy a személyi adatok bizalmas kezelésére, illetve védelmére
vonatkozó, a szerzõdõ feleket kötelezõ nemzeti jogi rendelkezéseket tiszteletben tartva, erre a Szerzõdésre
.................... joga irányadó.

14. cikk A Szerzõdés hatálya, módosítása, megszûnése és a részleges érvénytelenség

14.1. Hatály

Ez a Szerzõdés akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél aláírja.

14.2. Módosítások

Amennyiben szükséges, a Szerzõdésnek a felek által írásban egyeztetett kiegészítõ vagy alternatív rendel -
kezései az aláírás idõpontjától a Szerzõdés részének minõsülnek.

14.3. Megszûnés

Bármelyik fél a másik félnek ajánlott levélben vagy a felek által egyeztetett egyéb módon megküldött írás -
beli értesítéssel, egyhavi felmondási idõvel megszüntetheti a Szerzõdést. A Szerzõdés megszüntetése csak
ezt a napot követõen létrejött ügyleteket érinti.

A bármely oknál fogva bekövetkezett megszüntetéstõl függetlenül, a felek 4., 6., 7. és 8. cikkében rögzí -
tett jogai és kötelességei a megszüntetést követõen is hatályban maradnak.

14.4. Részleges érvénytelenség

Amennyiben ennek a Szerzõdésnek bármely cikke vagy annak egy része érvénytelenné válik, az összes
többi cikk érvényben és hatályban marad.
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A pénzügyminiszter

47/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

a számla, egyszerûsített számla és nyugta

adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta

adását biztosító pénztárgép és taxaméter

alkalmazásáról szóló

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem:

1. §

(1) A számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigaz-
gatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § elõtti alcím
helyébe, valamint 1–1/B. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép, továbbá az 1/B. § után a következõ
1/C–1/D. §-sal egészül ki:

„Nyomtatványként nyomdai úton elõre elõállított számla,
nyugta adóigazgatási azonosításra való

alkalmasságának szabályai

1. § Nyomtatványként nyomdai úton elõre elõállított
számla, nyugta (ezen alcím alkalmazásában a továbbiak-
ban együtt: nyomtatvány) abban az esetben alkalmas adó-
igazgatási azonosításra, ha

a) a nyomtatvány elõállítása az 1/A. §-ban meghatáro-
zott követelmények szerint történik,

b) a nyomtatvány beszerzõje rendelkezik az 1/C. §
(3) bekezdés szerinti tartalommal kibocsátott számlával,
továbbá

c) a nyomtatványt az 1/D. § szerint szigorú számadású
nyomtatványként kezelik.

1/A. § (1) A nyomtatvány nyomdai úton történõ elõállí-
tása az állami adóhatóság által a nyomtatvány elõállítója
részére elõre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan,
az adott sorszámtartományba illeszkedõ sorszám kihagyás
és ismétlés nélküli felhasználásával történik.

(2) A sorszámtartományt az állami adóhatóság a nyom-
tatvány elõállítójának írásos kérelmére jelöli ki.

(3) Az állami adóhatóság a kijelölt sorszámtartományo-
kat idõszakos rendszerességgel – nyomtatvány-elõállítón-
kénti és nyomtatványfajtánkénti bontásban – honlapján
közzéteszi.

1/B. § (1) A nyomtatvány elõállítója, illetõleg forgalma-
zója – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizáró-

lag az 1/A. §-ban meghatározott követelményeknek meg-
felelõ nyomtatványt értékesíthet.

(2) Ha a nyomdai úton elõre elõállított nyugtanyomtat-
vány bemutatása egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás
igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját, a nyomtat-
vány elõállítója, illetõleg forgalmazója mentesül az
1/A. §-ban meghatározott követelmények teljesítése alól.

1/C. § (1) A nyomtatvány elõállítója, illetõleg forgalma-
zója köteles

a) e tevékenységét az állami adóhatóságnak elõzetesen
bejelenteni, továbbá

b) az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány
értékesítésérõl kibocsátott számla tõpéldánya alapján –
sorszám szerint nyilvántartani.

(2) A nyomtatványt elõállítóként, illetõleg forgalmazó-
ként értékesítõ, az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. § szerin-
ti adóalany a nyomtatványt kizárólag adóalanyi minõség-
ben eljáró személynek, szervezetnek értékesítheti, aki
(amely) köteles e minõségét az értékesítéskor elõzetesen
igazolni (aláírási címpéldány, cégbírósági végzés bemuta-
tásával stb.).

(3) A nyomtatványt elõállítóként, illetõleg forgalmazó-
ként értékesítõ adóalany köteles a nyomtatvány értékesíté-
sérõl kibocsátott számlán feltüntetni

a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett
annak sorszámtartományát is, az elsõ sorszám (-tól) és az
utolsó sorszám (-ig) megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzõjének adószámát [Áfa tv.
258. § (3) bekezdés].

1/D. § A nyomtatványt számlaként, nyugtaként felhasz-
náló adóalany a nyomtatványt szigorú számadás alá vonja.
Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyom-
tatványfajtánként külön-külön tartalmazza:

a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az elsõ sorszám
(-tól) és az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével,

b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszá-
mát,

c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,
d) a nyomtatvány felhasználásának idõtartamát, az elsõ

felhasználás keltétõl az utolsó felhasználás keltéig,
e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.”

(2) Az R. az 1/D. §-t követõen a következõ alcímmel és
1/E–1/F. §-sal egészül ki:

„Számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott
számla adóigazgatási azonosításra való

alkalmasságának szabályai

1/E. § (1) Számítástechnikai eszköz útján elõállított és
papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adó-
igazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása
úgy valósul meg, hogy

a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai
program (a továbbiakban: számlázó program) – a
(4)–(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kiha-
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gyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszá-
mozást, továbbá

b) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. §
és az 1/H. § szerint biztosított.

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan
dokumentációjával kell rendelkeznie, amely biztosítja a
program mûködésének ellenõrizhetõségét. A dokumentá-
ció tartalmazza a program mûködésére, használatára vo-
natkozó részletes leírást, valamint a program készítõje ál-
tal a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát ar-
ról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogsza-
bályi elõírásoknak.

(3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmi-
sült vagy elveszett számlákat is rögzíti.

(4) A számlázó program az adóalany nem magyarorszá-
gi adószámán [Áfa tv. 258. § (3) bekezdés b) és c) pont]
történõ számlakibocsátásához a belfölditõl elkülönített
sorszámtartományt határoz meg.

(5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban [Áfa tv. 8. §] részt vevõ

tagok belsõ, egymás közötti kapcsolataiban a számlának
nem minõsülõ egyéb számviteli bizonylat kibocsátása,
illetõleg

b) a csoportos adóalanyiságban részt vevõ tagok külsõ,
harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla
kibocsátása
azonos sorszámtartományon belül történik.

(6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor
sem, ha a számla és az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pont-
jában meghatározott számviteli bizonylat kibocsátása azo-
nos sorszámtartományon belül történik.

1/F. § (1) A számlázó programnak a számla adattartal-
mának papírra való nyomtatása során biztosítania kell

a) az összes számlapéldány sorszámozását, ha az elõál-
lítás az egyes számlapéldányok egymás utáni nyomtatásá-
val történik, illetõleg

b) annak feltüntetését, hogy a számla összesen hány
példányban készül, ha az elõállítás több példányos, össze-
szerelt és elõnyomás nélküli papírra történik.

(2) A számítástechnikai eszköz útján elõállított és papír-
ra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya –
nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is
megõrizhetõ, feltéve, hogy a nyomtatott változattal min-
denben megegyezõ számlaképet az elektronikus aláírásról
szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.)
szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás-
sal és minõsített szolgáltató által kibocsátott idõbélyegzõ-
vel látják el, és az okirat megõrzésére kötelezett [Áfa tv.
179. § (1) bekezdés] teljesíti a külön jogszabályban meg-
határozott feltételeket.

(3) A (2) bekezdés szerint megõrzött adatállomány a
számítástechnikai eszköz útján elõállított és papírra nyom-
tatott számla elektronikus változata, amely nem minõsül
elektronikus úton kibocsátott számlának [Áfa tv. 175. §].”

(3) Az R. az 1/F. §-t követõen a következõ alcímmel és
1/G. §-sal egészül ki:

„Elektronikus úton kibocsátott, illetõleg az ilyen alapon
rendelkezésre álló számla adóigazgatási azonosításra

való alkalmasságának szabályai

1/G. § Az elektronikus úton kibocsátott, illetõleg az
ilyen alapon rendelkezésre álló számla adóigazgatási azo-
nosítására az 1/E. § (1) bekezdés a) pontot, az 1/E. §
(2)–(3) bekezdést, valamint az 1/H. §-t kell megfelelõen
alkalmazni.”

(4) Az R. az 1/G-§-t követõen a következõ alcímmel és
1/H. §-sal egészül ki:

„A számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott
számla és az elektronikus úton kibocsátott, illetõleg az
ilyen alapon rendelkezésre álló számla adóigazgatási
azonosításra való alkalmasságának közös szabályai

1/H. § (1) Az elektronikus úton kibocsátott, illetõleg az
ilyen alapon rendelkezésre álló számla és az 1/F. § (2) be-
kezdés szerint megõrzött számla helyszíni ellenõrzése so-
rán az adóhatóság részére

a) biztosítani kell a számla olvashatóságához szüksé-
ges technikai eszközöket,

b) rendelkezésre kell bocsátani az a) pontban említett
eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá

c) meg kell adni az a) pontban említett eszközök hasz-
nálatához szükséges felvilágosítást.

(2) Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folya-
matát úgy is ellenõrizni, hogy felügyelete alatt a számla ki-
állítója – próba jelleggel – állít ki számlát.”

(5) Az R.az 1/H. §-t követõen a következõ alcímmel és
1/I. §-sal egészül ki:

„Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára
vonatkozó különös szabályok

1/I. § (1) Azon személy, szervezet által kiállított számla,
aki (amely) a számlakibocsátásra kötelezett meghatalma-
zottjaként jár el [Áfa tv. 160–162. §], abban az esetben al-
kalmas – az egyéb feltételek teljesülése mellett – adóigaz-
gatási azonosításra, ha

a) nyomtatványként nyomdai úton elõre elõállított
számla esetében a meghatalmazott a számlanyomtatvány
kibocsátónál maradó példányát, illetõleg a betelt számla-
nyomtatvány-tömböt – a tõpéldányokkal való hiánytalan
elszámolás mellett – haladéktalanul visszajuttatja a szám-
lakibocsátásra kötelezettnek,

b) számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott,
illetõleg elektronikus úton kibocsátott számla esetében a
számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja elõze-
tesen és írásban megállapodnak a számla elõállítása során
alkalmazott sorszámtartományról, amelyet a számlakibo-
csátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.

(2) Az a személy, szervezet, aki (amely) egyidejûleg
több számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként
jár el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek-
nek megbízónként elkülönített nyilvántartás vezetésével
tesz eleget.”
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(6) Az R. az 1/I. §-t követõen a következõ alcímmel és
1/J. §-sal egészül ki:

„Pénztárgép, taxaméter útján, papírra nyomtatott nyugta
adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának

szabályai

1/J. § (1) Számítástechnikai eszköz útján elõállított és
papírra nyomtatott nyugta abban az esetben alkalmas adó-
igazgatási azonosításra, ha a nyugta szigorú számadás alá
vonása az e rendelet szerint engedélyezett és üzemeltetett
pénztárgép, taxaméter alkalmazásával történik.

(2) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejátékok
nyújtása esetében a szerencsejáték szervezõje által számí-
tástechnikai eszköz útján elõállított és papírra nyomtatott
nyugta abban az esetben is alkalmas adóigazgatási azono-
sításra, ha a nyugta szigorú számadás alá vonására – a
(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – megfelelõen
teljesülnek azok a feltételek, amelyek a számítástechnikai
eszköz útján elõállított és papírra nyomtatott számlára vo-
natkoznak.

(3) Az 1/F. § (2) bekezdés – az egyéb rendelkezések sé-
relme nélkül – azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy tit-
kosított adatkapcsolat esetében a nyomtatott változattal
mindenben megegyezõ nyugtaképet elegendõ az Eat. sze-
rinti minõsített szolgáltató által kibocsátott idõbélyegzõ-
vel ellátni.”

(7) Az R. az 1/J. §-t követõen a következõ alcímmel és
1/K. §-sal egészül ki:

„Pénztárgép, taxaméter útján, papírra nyomtatott számla
adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának

szabályai

1/K. § (1) Adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta
adására szolgáló pénztárgép, taxaméter alkalmazásával
számla is kibocsátható, feltéve, hogy a pénztárgép, taxa-
méter rendelkezik olyan funkcióval, amellyel a szigorú
számadás alá vonás a számítástechnikai eszköz útján elõ-
állított és papírra nyomtatott számlára vonatkozó feltéte-
lek szerint biztosított.

(2) Taxaméter esetében az (1) bekezdést azzal az elté-
réssel is lehet alkalmazni, hogy a taxiszolgáltatás igénybe-
vevõjének nevét és címét kézzel töltik ki a számlán.”

2. §

Az R. 3. § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egy-
idejûleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre módo-
sul:

„(2) Az állami adóhatóság a nyugtaadásra kötelezett in-
dokolt kérelmére felmentést adhat pénztárgép kötelezõ
alkalmazása alól abban az esetben, ha

a) szociális vagy egészségügyi helyzete miatt a pénz-
tárgép alkalmazása rá aránytalanul nagy terhet róna,

b) gazdasági tevékenységének természete vagy tevé-
kenysége végzésének egyéb körülményei miatt a nyugta
adása pénztárgép alkalmazásával nem oldható meg, vagy
csak aránytalanul nagy megterheléssel lenne megoldható.”

3. §

Az R. a 7. §-t követõen a következõ 7/A. §-sal egészül
ki:

„7/A. § Csoportos adóalanyiság esetében az e rendelet-
ben foglaltakat a csoportos adóalanyiságban részt vevõ
tagok tagonként külön-külön is teljesíthetik.

4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyek-
ben is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti
a) az R. 7. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 7. §-t

követõ alcíme,
b) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-

tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 35/1996.
(XII. 27.) PM rendelet,

c) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 8/1999. (III. 5.)
PM rendelet,

d) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet és az azt módosító 35/1996.
(XII. 27.) PM rendelet módosításáról szóló 12/1997.
(IV. 18.) PM rendelet,

e) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 34/1999.
(XII. 26.) PM rendelet,

f) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 34/1999.
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(XII. 26.) PM rendelet módosításáról szóló 8/2000.
(II. 16.) PM rendelet,

g) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 33/2000.
(IX. 21.) PM rendelet,

h) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 2/2003. (I. 30.)
PM rendelet,

i) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 24/2005.
(VII. 14.) PM rendelet,

j) a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazga-
tási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.
(XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 25/2006.
(X. 27.) PM rendelet.

(4) E rendelet 1–4 §-a, 5. § (3) bekezdése, valamint mel-
léklete 2008. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2008.
január 3-án hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 47/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„1. számú melléklet
a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez

Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel telje-
sülése hiányában, nyugtaadási kötelezettségüknek kizáró-
lag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi
adóalanyok, illetve üzletek:

a) a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok,
b) a gyógyszertárak,
c) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az

egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenysé-
gek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplõ vala-
mennyi üzlet, kivéve

ca) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
cb) a csomagküldõ kereskedelem, kivéve annak nyílt

árusítást végzõ üzlete, bemutatóterme,
cc) a kereskedelmi mûködési engedély megszerzése

alól mentesülõ, ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékeny-
séget folytató egyéni vállalkozó, ha termelõ és értékesítõ
tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

cd) a termelõi borkimérés,

ce) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai
szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

d) a nagykereskedelmi üzletkörbe tartozó adóalanyok a
részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-he-
lyettesítõ eszközzel történõ kiskereskedelmi értékesítésük
tekintetében.”

A pénzügyminiszter

48/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

egyes PM rendeleteknek a vámszervezeti

átalakításokkal összefüggõ módosításáról

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 82. §-a (1) bekezdésének f), h)–j), l) és
o)–q) pontjaiban, 82. §-a (3) bekezdésének c) pontjában,
a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény
43. §-a a) és d) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,
illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény 129. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörben, az
Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap
Garanciarészlegébõl történõ kifizetések utólagos ellenõr-
zésérõl szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet vonatkozásá-
ban az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

I. rész

1. §

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabá-
lyairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiak-
ban: VTVr.) 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) Egységes engedélyezés során az engedélyezõ
vámhivatal a kérelmet és az engedély tervezetét haladékta-
lanul megküldi a Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõr-
zési Parancsnokságának (a továbbiakban: VPKEP) a többi
tagállammal való egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az
érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a VPKEP
másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül megküldi
a többi tagállamban található, érintett vámhatóságok
részére.”
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2. §

A VTVr. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdés-
sel egészül ki:

„(2) A felügyelõ vámhivatalnak évente egyszer az EK
végrehajtási rendelet 515. cikke szerinti leltárt kell elren-
delnie. Amennyiben a raktárengedélyes az EK végrehaj-
tási rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pont-
jában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, a felügyelõ
vámhivatalnak a leltárt kétévente egyszer kell elrendelnie.

(3) Az egyszerûsített eljárásban mûködõ vámraktárakat
legalább kétévenként hatósági ellenõrzés keretében vizs-
gálni kell. Amennyiben a raktárengedélyes az EK végre-
hajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdésének a) vagy
c) pontja szerinti AEO-tanúsítvány birtokosa, az egyszerû-
sített eljárásban mûködõ vámraktárat hatósági ellenõrzés
keretében nem kell vizsgálni.”

3. §

A VTVr. 54. §-ának második mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A pénzintézet és a Vám- és Pénzügyõrség megállapo-
dást köthet a készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a
vám és a nem közösségi adók és díjak Magyar Államkincs-
táron át történõ összevont átutalásának teljesítésérõl.”

4. §

A VTVr. 56. §-a (2) és (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdéssel, valamint a vámkódex 229. cik-
kében foglalt fizetési könnyítéssel, a Vtv. 7/L. §-ában fog-
lalt fizetéshalasztással, részletfizetéssel összefüggésben
a kérelmezõ a tevékenysége folyamatosságának súlyos
veszélyeztetése vizsgálatához köteles benyújtani

a) a tárgyévet megelõzõ három évre vonatkozó auditált
mérleget a mérlegbeszámolóval,

b) a tárgyévre vonatkozó kimutatást a szállító- és vevõ-
állományról, az egyéb befektetésekrõl és részesedésekrõl,
a megelõzõ három évre vonatkozó vagyonváltozásáról,

c) a 30, 60 és 90 napos, továbbá a folyamatban lévõ
peresített követelésállomány kimutatását,

d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalom-
biztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van,
a tartozások átütemezésérõl szóló megállapodást,

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a
kérelmezõ ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás.

(3) A természetes személy szociális nehézségének vizs-
gálatához az illetékes vámhatóság a kérelemben felhozott
indokok igazolására szólítja fel a kérelmezõt, és a szociális

körülmények feltárása érdekében megkeresheti az illeté-
kes helyi önkormányzatot.”

5. §

(1) A VTVr. 57. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A közúti jármûvek és szállítótartályok vámzár alatt
történõ nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági
vizsgálatáért – a vizsgálat eredményétõl függetlenül – jár-
mûvenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizo-
nyítványonként 12 000 forint vizsgálati díjat kell a vizsgá-
latot végzõ vámhivatalnál fizetni. A Honvédelmi Minisz-
térium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO béke-
partner tagországok haderõinek tulajdonában lévõ jármû-
vekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szál-
lító polgári jármûvekre és szállítótartályokra nem kell
vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a
vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok körérõl,
alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályai-
ról szóló 15/2000. (IV. 14.) PM–HM együttes rendeletben
meghatározott okmányok alapján történik.

(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges
költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet
végzõ személyenként 4000 forint díjat kell fizetni.”

(2) A VTVr. 57. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A szemledíjak összege:
1. a munkaszüneti napon, heti pihenõnapon (szabad-

napon) végzett vámkezelés esetén 6000 forint,
2. a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátása

esetén a megkezdett nyolc és félórai szolgálat térítéseként
személyenként 20 000 forint,

3. a vámhivatal hivatalos idején belül eseti háziszemle
keretében végzett vámkezelés esetében szemlekérelmen-
ként 4000 forint,

4. a rendszeres háziszemle díja munkanaponként mini-
mum három óra szolgálatra személyenként 5000 forint,
továbbá megkezdett óránként 2000 forint,

5. munkanapon, a vámhivatal hivatalos idején túl vég-
zett vámkezelés esetében a 3. alpontban említett szemledíj,
továbbá megkezdett óránként 2000 forint.”

6. §

A VTVr. 65. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A 17. számú Fõvámhivatal elektronikus vám elé
állítást annak engedélyez, aki a vámhatóság által kiadott, a
vámhatóság honlapján közzétett technikai leírás alapján az
elektronikus bejelentés feltételeit a bevizsgálási eljárás
során teljesíti.”
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7. §

(1) A VTVr. 66/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki
a fõvámhivatalnál, az elektronikus adatküldéssel össze-
függõ azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az
elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a
(6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be.
Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektro-
nikus árunyilatkozat az áru vám elé állítását követõen
nyújtható be.”

(2) A VTVr. 66/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) Az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé:
a) az elektronikus árunyilatkozatot fogadó vámhivatali

kódok listáját,
b) a regisztráció technikai végrehajtását,
c) a szabad forgalomba bocsátás vámeljárásnál a vám

elé állításhoz kapcsolódó elõzmény adatok átadásának
módját,

d) a Vámkódex 77. cikk (2) bekezdésének figyelembe-
vételével a Vámkódex 62. cikk (2) bekezdése szerinti
okmánybenyújtási kötelezettség teljesítésének módját,

e) az árunyilatkozat elektronikus üzenet formájában
történõ beküldéséhez szükséges üzenet tartalmát, módját,
struktúráját, valamint

f) az elektronikus eljárásba vonható eljárásmódokat,
illetve az eljáráskódok listáját.”

8. §

A VTVr. 72/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az ellenõrzés nélküli elfogadás nem alkalmazható
a jövedéki termékek – kivéve a Jöt. 63. § (1) bekezdés
c) pontja alatti, a 64. § (4) bekezdés rendelkezése alá tarto-
zó alkoholtermék, valamint a 79. § (1) bekezdés a) pontja
alatti szõlõbor –, illetve az export-visszatérítésben része-
sülõ termékek vámeljárás alá vonására vonatkozó
vám-árunyilatkozatok esetén, amikor a jogszabály a vám-
eljárás lefolytatását áruvizsgálat elvégzéséhez köti.”

9. §

(1) A VTVr. a következõ 72/B. §-sal és címmel egészül
ki:

„XV. AZ ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓI
TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

72/B. § (1) Az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) be-
kezdésében említett AEO-tanúsítványok kiadásának felté-
teleihez és kritériumaihoz kapcsolódó ellenõrzési módsze-
reket és vizsgálati területeket a vámhatóság tájékoztatóban

teszi közzé. Ezek az ellenõrzési módszerek és vizsgálati
területek az említett feltételeknek és kritériumoknak az
EK végrehajtási rendelet 14q. cikk (4) és (5) bekezdése
szerinti újbóli értékelése során is irányadók.

(2) Annak érdekében, hogy a vámhatóság ellenõrizhes-
se az (1) bekezdésben említett feltételek és kritériumok tel-
jesülését, a kérelmezõ, valamint minden más, a feltételek
és kritériumok teljesülésében érintett személy köteles a
vámhatóság rendelkezésére bocsátani minden, a tanúsít-
vány kiadása elõtti engedélyezéshez szükséges iratot és
információt – tekintet nélkül azok megjelenési formájá-
ra –, valamint a vámhatóság kérésére a megkívánt segítsé-
get megadni. A kérelmezõ, valamint minden más, a feltéte-
lek és kritériumok teljesülésében érintett személy köteles a
vámhatósággal az ellenõrzés során együttmûködni, az
ellenõrzés feltételeit a helyszíni ellenõrzés alkalmával biz-
tosítani. Az ellenõrzés során a kérelmezõ, valamint min-
den más, a feltételek és kritériumok teljesülésében érintett
személy köteles különösen az ellenõrzéshez szükséges
tények, körülmények és egyéb feltételek megismerését
biztosítani, szóban vagy írásban tájékoztatást, magyaráza-
tot adni és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehe-
tõvé tenni.

(3) Az EK Végrehajtási rendelet 14n. cikk (2) bekezdé-
sének alkalmazásában a szakértõt és a kérelmezõt akkor
kell egymással kapcsolatban állónak tekinteni, ha közöt-
tük az EK végrehajtási rendelet 143. cikk a)–h) pontjában
említett viszony áll fenn.”

(2) A VTVr. a következõ 72/C. §-sal és címmel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi XV. és XVI. Címek számozása
XVII. és XVIII. számozásra módosul:

„XVI. VÁMIGAZGATÁSI BÍRSÁGRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

72/C. § (1) Az esedékessé vált vámigazgatási bírságot
(a közlés napjától számított) tíz napon belül kell meg-
fizetni.

(2) A Vtv. 61/A. §-ának (3) bekezdésében meghatáro-
zott bírságot kell felszámítani, ha az exportõr vagy a be-
szállító a származást igazoló okmányokkal kapcsolatos
benyújtási kötelezettségének a vámhatóság felszólításá-
ban megjelölt idõpontig nem tesz eleget.

(3) A Vtv. 61/A. §-ának (3) bekezdése szerinti vámigaz-
gatási bírság kiszabásának van helye, ha az exportõr vagy
a beszállítói nyilatkozatot tevõ a származást igazoló
okmány kiállításakor a kumulációs vámteher fizetési köte-
lezettség – kivéve, ha az az EK végrehajtási rendelet
868. cikke szerinti kisösszegû tételnek minõsül – tekinte-
tében a vámhatóságot megtéveszti azzal, hogy

a) eltitkolja az exporttermék nem származó anyaghá-
nyadát, vagy

b) a valóságnál kisebb arányú nem származó termék-
hányadot mutat ki.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kötelezettség-
szegés megállapítására külföldi vámhatóság megkeresése
alapján kerül sor, a (3) bekezdés a) pontja esetében a szár-
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mazási okmányt a vámhatóság nem erõsíti meg, és szárma-
zási okmányonként érvényesíti a Vtv. 61/A. § (3) bekez-
dése szerinti bírságot. A (3) bekezdés b) pontja esetében a
vámhatóság a Vtv. 61/A. § (3) bekezdése alapján szárma-
zási okmányonként kiszabja a vámigazgatási bírságot,
egyidejûleg – amennyiben a bírságot és a vámhiányt meg-
fizetik – a származási okmányt megerõsíti.

(5) A vámigazgatási bírságnak – a Vtv. 61/A. § (9) be-
kezdése szerinti – elengedésével és mérséklésével össze-
függésben az e rendelet 56. § (2)–(3) bekezdéseit alkal-
mazni kell.”

10. §

A VTVr. 73. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer magyará-

zatát, valamint az áruosztályozási véleményeket az orszá-
gos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé.”

11. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a VTVr.
24. §-ának (1) bekezdésében az „a Vám- és Pénzügyõrség
Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos
parancsnokság)” szövegrész helyébe az „a Vám- és Pénz-
ügyõrség Országos Parancsnoka (a továbbiakban: orszá-
gos parancsnok)”, a 65. §-ának (1) bekezdésében az „az
országos parancsnokság” szövegrész helyébe az „az orszá-
gos parancsnok”, a 66/A. §-ának (6) bekezdésében az „az
országos parancsnokság” szövegrész helyébe az „az orszá-
gos parancsnok”, a 73. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben az
„az országos parancsnokság” szövegrész helyébe az „az
országos parancsnok” szöveg lép.

(2) A VTVr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

(3) A VTVr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

(4) A VTVr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.

II. rész

12. §

A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiak-
ban: VPr.) 4. §-ának u) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[4. § A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel ren-
delkezõ középfokú szerveinek illetékessége:]

„u) a Vám- és Pénzügyõrség Bûnügyi Ellátó Nyomozó
Hivatala illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság terü-
letére.”

13. §

A VPr. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Vám- és Pénzügyõrség regionális ellenõrzési
központjainak illetékessége a következõ:

a) Regionális Ellenõrzési Központ Kecskemét, illeté-
kessége kiterjed Bács-Kiskun megye, Békés megye és
Csongrád megye közigazgatási területére,

b) Regionális Ellenõrzési Központ Pécs, illetékessége
kiterjed Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye
közigazgatási területére,

c) Regionális Ellenõrzési Központ Nyíregyháza, illeté-
kessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye, Haj-
dú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye köz-
igazgatási területére,

d) Regionális Ellenõrzési Központ Miskolc, illeté-
kessége kiterjed Heves megye, Nógrád megye és Borsod-
Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,

e) Regionális Ellenõrzési Központ Székesfehérvár,
illetékessége kiterjed Veszprém megye, Fejér megye és
Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,

f) Regionális Ellenõrzési Központ Budapest, illeté-
kessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási
területére, illetve a VPKr. 15. §-a (2) bekezdésének
c) pontja szerinti eljárások tekintetében a Magyar Köztár-
saság területére,

g) Regionális Ellenõrzési Központ Gyõr, illetékessége
kiterjed Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala
megye közigazgatási területére.”

14. §

A VPr. 13/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdés számozása
(4) és (5) bekezdésre változik:

„(3) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 4. számú mellékletében meghatározott
feladatokat az adóraktár mûködési helye szerint illetékes
fõvámhivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási terü-
letén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Fõ-
vámhivatal, a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal és az Észak-
Pest térségi Fõvámhivatal, illetve az 1. számú Repülõtéri
Vámhivatal látja el.”

15. §

A VPr. a következõ 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § Az AEO-tanúsítványok kiadásával kapcsola-

tos eljárást a kérelmezõ székhelye, ennek hiányában telep-
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helye szerint illetékes regionális ellenõrzési központ foly-
tatja le.”

16. §

(1) A VPr. 16. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(5) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
törvényben, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben
a vámhatóság számára meghatározott hitelezõi feladatok
elvégzésére a megyeszékhelyen mûködõ, Budapest köz-
igazgatási területén a 17. számú Fõvámhivatal, Pest megye
közigazgatási területén a Buda-térségi Fõvámhivatal ille-
tékes.

(6) A jövedéki és energiaadó ügyben érintett személyek
részére a vámazonosító számot az eljárás lefolytatására
illetékes vámszerv adja ki. Környezetvédelmi termékdíj
ügyben a vámazonosító számot kérelemre bármely vámhi-
vatal, fõvámhivatal, regionális ellenõrzési központ, illetve
hivatalból az eljárás lefolytatására illetékes vámszerv adja
ki.”

(2) A VPr. 16. §-a a következõ (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvényben foglalt adóztatási feladatok végrehajtásá-
ra a gazdálkodó székhelye, ennek hiányában telephelye
szerint illetékes regionális ellenõrzési központ jár el.”

17. §

A VPr. 16/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A VPKr. 16. § (1) bekezdése szerinti ügyben az
eljárásra az adóraktárnak, az adómentes felhasználó üze-
mének, a felhasználói engedélyes telephelyének, a keres-
kedõ üzletének, raktárának, a postai szolgáltató felvevõ-
vagy kézbesítõhelyének, a futár- vagy csomagszállítást
végzõ szolgáltató telephelyének fekvése, az egyéb sze-
mély jogosulatlan tevékenységének helye szerinti vám-
hatóság az illetékes.”

18. §

A VPr. a következõ 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § A VPKr. 15. §-a (2) bekezdésének c) pontja

szerinti eljárások tekintetében kizárólag a Regionális
Ellenõrzési Központ Budapest illetékes.

19. §

A VPr. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
szöveg lép:

„(2) A vám és a vámmal együtt beszedendõ nem közös-
ségi adók és díjak tekintetében az utólagos ellenõrzést
a személy könyvelési helye, a székhelye, telephelye
szerint illetékes regionális ellenõrzési központ végzi.”

20. §

A VPr. 1. számú mellékletének II. pontja helyébe e ren-
delet 4. számú melléklete lép.

III. rész

21. §

A Vám- és Pénzügyõrség bûnmegelõzési, bûnüldözési,
valamint államigazgatási tevékenységével összefüggés-
ben keletkezett adatok kezelésérõl szóló 34/2004. (VI. 23.)
PM rendelet (a továbbiakban: VPAr.) 1. §-ának (2) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Vám- és Pénzügyõrség az (1) bekezdésben meg-
határozott tevékenysége érdekében az alábbi adatbáziso-
kat mûködteti:

a) Szabálysértési Adatszolgáltató Rendszer, amely
a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a VPtv. 38. §
(1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza.
A Szabálysértési Adatszolgáltató Rendszert kezelõ szer-
vek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. szá-
mú melléklet tartalmazza;

b) Vámadat-feldolgozó rendszer és alrendszerei, me-
lyekben a vámigazgatási eljárás ügyfeleinek a közösségi
vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
17. § (2) bekezdésében meghatározott adatait kezeli. A
vámhatóság a Vámadat-feldolgozó rendszerben és alrend-
szereiben tartja nyilván továbbá az adott vámigazgatási
eljáráshoz kapcsolódó és vámtitoknak minõsülõ adatokat.
A Vámadat-feldolgozó rendszer és alrendszereinek részeit,
valamint az azokat kezelõ szervek felsorolását és a hozzá-
férési jogosultságot a 2. számú melléklet tartalmazza;

c) Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer, amelyben
a jövedéki igazgatási és – a jövedéki adó és az energiaadó
tekintetében – az adóigazgatási eljárás ügyfeleinek a
b) pontban meghatározott adatait kezeli. A vámhatóság a
Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben tartja nyilván
továbbá az adott jövedéki igazgatási és – a jövedéki adó és
az energiaadó tekintetében – az adóigazgatási eljáráshoz
kapcsolódó és adótitoknak minõsülõ adatokat. A Nemzeti
Jövedéki Informatikai Rendszer alrendszereit és az abban
rögzített adatállományt, valamint a Nemzeti Jövedéki
Informatikai Rendszert kezelõ szervek felsorolását és
a hozzáférési jogosultságokat a 3. számú melléklet tartal-
mazza;

d) a Központi Folyószámla Rendszerben tartja nyilván
a vámhatóság a vámigazgatási, adóigazgatási és jövedéki
igazgatási ügyek során elõírt terhelések és követelések
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könyvelési adatait. A Központi Folyószámla Rendszert
kezelõ szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságo-
kat a 4. számú melléklet tartalmazza;

e) a Bûnügyi Kockázatelemzõ Adatbázis (a továbbiak-
ban: RABÁN) a vámhatóság kiemelt felderítésének koc-
kázatelemzési szempontból lényeges, a VPtv. 36. § (1) be-
kezdése e) és f) pontjában meghatározott személyes és
különleges, illetve az árukkal, szállító eszközökkel, a jog-
sértéssel érintett cégekkel kapcsolatos adatok nyilvántar-
tására szolgál. A RABÁN-t kezelõ szervek felsorolását és
a hozzáférési jogosultságokat az 5. számú melléklet tartal-
mazza;

f) RobotzsaruNeo rendszer, mely a folyamatban lévõ és
a lefolytatott büntetõeljárásokkal kapcsolatos, a VPtv.
36. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adatok nyil-
vántartására szolgál. A RobotzsaruNeo rendszert kezelõ
szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a
6. számú melléklet tartalmazza;

g) Határon Átlépõ Készpénzforgalom Nyilvántartás,
mely a Közösségbe belépõ vagy a Közösséget elhagyó
10 000 euró vagy azt meghaladó értékû készpénzt birtokló
természetes személy, továbbá a készpénz tulajdonosának,
címzettjének a Közösség területére belépõ, illetve a
Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló
1899/2005/EK parlamenti és tanácsi rendelet 5. Cikke
(2) bekezdésében, valamint a végrehajtásáról szóló 2007.
évi XLVIII. törvény 2. §-ának (2) bekezdésében meghatá-
rozott adatait kezeli. A Határon Átlépõ Készpénzforgalom
Nyilvántartást kezelõ szervek felsorolását és a hozzáférési
jogosultságokat a 7. számú melléklet tartalmazza;

h) Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldol-
gozó Rendszer, melyben a vámhatóság az adóigazgatási
eljárás ügyfeleinek a környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény 4/B. §-ában meghatározott
adatait kezeli. A vámhatóság elektronikus környezetvédel-
mi termékdíj-feldolgozó rendszerben tartja nyilván továb-
bá az adott adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó és adó-
titoknak minõsülõ adatokat. Az Elektronikus Környezet-
védelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszer alrendszereit,
valamint az azt kezelõ szervek felsorolását és a hozzáférési
jogosultságot a 8. számú melléklet tartalmazza.”

22. §

(1) A VPAr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet
5. számú melléklete lép.

(2) A VPAr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
6. számú melléklete lép.

(3) A VPAr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet
7. számú melléklete lép.

(4) A VPAr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet
8. számú melléklete lép.

(5) A VPAr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet
9. számú melléklete lép.

(6) A VPAr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet
10. számú melléklete lép.

(7) A VPAr. az e rendelet 11. számú mellékletében
szereplõ 7. számú melléklettel egészül ki.

(8) A VPAr. az e rendelet 12. számú mellékletében
szereplõ 8. számú melléklettel egészül ki.

IV. rész

23. §

Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia-
alap Garanciarészlegébõl történõ kifizetések utólagos
ellenõrzésérõl szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet
(a továbbiakban: EMOGA rendelet) 1. §-ának (1) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garan-
cia Alap Garancia Részlegének finanszírozási rendszerébe
tartozó ügyleteknek a tagállamok részérõl végzett vizsgá-
latáról és a 77/435/EGK irányelv hatályon kívül helyezé-
sérõl szóló 4045/89/EGK tanácsi rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) elõírásait a Vám- és Pénzügyõrség Köz-
ponti Ellenõrzési Parancsnokságán mûködõ Különleges
Szolgálat és – ezen vizsgálatok tekintetében – szakmai irá-
nyítása alatt álló regionális ellenõrzési központok hajtják
végre, a Vtv.-ben, valamint az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével.”

V. rész

24. §

A Vám- és Pénzügyõrség Öltözködési Szabályzatáról
szóló 9/1999. (III. 31.) PM rendelet 3. §-ának (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Vegyesruhás állomány: A Vám- és Pénzügyõrség
Központi Bûnüldözési Parancsnoksága és nyomozó hiva-
talai, a Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési
Parancsnoksága, a regionális ellenõrzési központok, vala-
mint a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
állományában szolgálatot teljesítõ hivatásos állományú
testületi tagok. A vegyesruhás állományt a kinevezési
okmánya alapján az e szabályzatban elõírt egyenruházati
alapellátmánnyal kell felszerelni. A vegyesruhás állomány
a szolgálatát polgári ruhában látja el.”
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VI. rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §

E rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK
bizottsági rendeletnek, valamint a 2454/93/EGK bizottsá-
gi rendelet módosításáról szóló 1875/2006/EK bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket álla-
pít meg.

Hatályba léptetõ rendelkezések

26. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. december 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet I. része, valamint 14. §-a és 15. §-a 2008.
január 1-jén lép hatályba.

Módosító rendelkezések

27. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a zárjegy
alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részle-
tes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet 6. §

(1) bekezdésében, valamint 12. § (2) bekezdésében a
„regionális jövedéki központ” szövegrész helyébe „regio-
nális ellenõrzési központ” szövegrész lép.

28. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hordós és
kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint
elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002.
(XII. 6.) PM rendelet 1. §-ának d) pontjában, 2. §-ának
(2) bekezdésében, 3. §-a (3) bekezdésének b) pontjában
és (6)–(9) bekezdéseiben, valamint 4. § (3) bekezdésében
a „regionális jövedéki központ” szövegrész helyébe „re-
gionális ellenõrzési központ” szövegrész, 3. § (4) bekez-
désében a „regionális jövedéki központhoz” szövegrész
helyébe a „regionális ellenõrzési központhoz” szövegrész
lép.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

29. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
EMOGA rendelet 5. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ harmadik napon
hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„2. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez 

Számla száma Számla elnevezése 
10032000-01820203-0000000 VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla 
10032000-01037519-0000000 VPOP vámbevételi számla 
10032000-01037203-0000000 VPOP importtermék általános forgalmi adó bevételi számla 
10032000-01037210-0000000 VPOP statisztikai illeték bevételi számla 
10032000-01037227-0000000 VPOP fogyasztási adó bevételi számla 
10032000-01037272-0000000 VPOP vámpótlék bevételi számla 
10032000-01037296-0000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla 
10032000-01037454-0000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla 

10032000-01037447-0000000 VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék 
bevételi számla 

10032000-01037258-0000000 VPOP vámbiztosíték bevételi számla 
10032000-01501418-0000000 VPOP vámletét bevételi számla 
10032000-01037241-0000000 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla 
10032000-01037234-0000000 VPOP külföldi gépjárműadó bevételi számla 
10032000-01037416-0000000 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla 
10032000-01037399-0000000 VPOP regisztrációs adó bevételi számla 
10032000-01037409-0000000 VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla 
10032000-01037375-0000000 VPOP energiaadó bevételi számla 
10032000-01037382-0000000 VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla 
10032000-01501425-0000000 VPOP végrehajtói letéti bevételi számla 
10032000-01037265-0000000 VPOP jövedéki bírság bevételi számla 
10032000-01037306-0000000 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla 
10032000-01037313-0000000 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla 
10032000-01037320-0000000 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla 
10032000-01037337-0000000 VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla 
10032000-01501401-0000000 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla 
10032000-01037344-0000000 VPOP dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla 
10032000-01037351-0000000 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla 
10032000-01037368-0000000 VPOP szőlőbor jövedéki adó bevételi számla 
10032000-01036501-0000000 VPOP lakossági vámbevételi számla 

10032000-01036714-0000000 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság 
Parancsnoksága vámbevételi számla, Budapest 

10023002-01454062-0000000 Vám-és Pénzügyőrség, Budapest (VPOP GF kezelésében) 
10032000-01037423-0000000 VPOP illeték beszedési számla 
10032000-06059002-0000000 VPOP átvezetési számla 
10032000-01501432-0000000 VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átvezetési számla 

„ 
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2. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 
 
„3. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez 

 
Korrekciós Bizonylat   

(folyószámla műveletek lebonyolításához) 
 

Ügyfél VPID száma:  ………………………. 

Adóazonosító szám:                    ……………………… 

Hivatkozási szám:     ……………………….                    Lapszám: …… 

 

Sor- 
szám 

Módosítás 
típusa 

Eredeti és 
mód. adat 

Határozat, bevallás 
száma 

Számla 
szám Dátum Összeg Jelleg

1.  Eredeti     
  Módosított     

2.  Eredeti     
  Módosított     

3.  Eredeti     
  Módosított     

4.  Eredeti
  Módosított     

5.  Eredeti     
  Módosított     

6.  Eredeti     
  Módosított     

7.  Eredeti     
  Módosított     

8.  Eredeti     
  Módosított     

9.  Eredeti     
  Módosított     

10.  Eredeti     
  Módosított     
 
Kiállító cégszerű aláírása 
 
………………………………. 
 
Kiállítás kelte: 
 
……………………………. 
 

Hatóság hivatalos feljegyzései!   
 
Iktatószám: ………………….    Kelte: ……………………. 
 
………………………………        ………………………………
 Lekönyvelte                                     Ellenőrizte 
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Kitöltési útmutató 
A korrekciós bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok 

és a rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól. 
 Eredeti adat:  a folyószámlán szereplő adatok  
 Módosított adat:  az eredeti adat hogyan szerepeljen  
 Módosítás típusai:  előírás módosítása  EM 
  előírás törlése  ET 
  új felvitel  U 
  jóváírás pótlása  EJ 
  banki adat módosítása  BM 
  visszautalás pótlása  BV 
  számlák között átvezetés  BÁ 
 
 

Számlaszámok 
 

01 VPOP vámbevételi számla 10032000-01037519 
02 VPOP importtermék áfa bevételi számla 10032000-01037203 
03 VPOP statisztikai illeték bevételi számla 10032000-01037210 
04  VPOP költségbevételi számla (VPOP GF kezelésében)  10023002-01454062 
05 VPOP fogyasztási adó bevételi számla 10032000-01037227 
06 VPOP vámbiztosíték bevételi számla 10032000-01037258 
07 VPOP vámpótlék bevételi számla 10032000-01037272 
08 VPOP útalap bevételi számla 10032000-01037289 
09 VPOP környezetvédelmi termékdíj import bevételi számla 10032000-01037296 
10 VPOP uniós vámbevételek lebonyolítási számla 10032000-01820203 
1 VPOP külföldi gépjármű adó bevételi számla 10032000-01037234 
12 VPOP vámletét bevételi számla 10032000-01501418 
13 VPOP végrehajtói letéti bevételi számla 10032000-01501425 
14 VPOP regisztrációs adó bevételi számla 10032000-01037399 
15 VPOP regisztrációs adóbírság, kamat és pótlék bevételi számla 10032000-01037409 
16 VPOP külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla 10032000-01037416 
17 VPOP illeték beszedési számla 10032000-01037423 
18 VPOP lakossági vámbevételi számla 10032000-01036501 
19 VPOP átvezetési számla 10032000-06059002 
20 VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla 10032000-01037454 

21 VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék 
bevételi számla 10032000-01037447 

41 VPOP üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037306 
42 VPOP egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037313 
43 VPOP bírság, kamat és késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01037337 
44 VPOP bérfőzési szeszadó bevételi számla 10032000-01037320 
45 VPOP jövedéki letétek elszámolási számla 10032000-01501401 
46 VPOP dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla 10032000-01037344 
47 VPOP dohánygyártmány áfa bevételi számla 10032000-01037351 
48 VPOP jövedéki bírság bevételi számla 10032000-01037265 
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49 VPOP szőlőbor jövedéki adó bevételi számla 10032000-01037368 
50 VPOP energiaadó bevételi számla 10032000-01037375 
51 VPOP energiaadó bírság, kamat, pótlék bevételi számla 10032000-01037382 
52 VPOP csempészett, hamisított PMI cigaretták átmeneti számla 10032000-01501432 
99 VPOP vám- és adóbírság, kamat bevételi számla 10032000-01037241 
 Dátum:  eredeti adat:  ami a folyószámlán található 

  módosított adat: ami okmányokkal igazolt helyes 
adat 

 Jelleg:  fizetési kötelezettség  pénzforgalom 
  előírás:   T  befizetés:      K 
  jóváírás: K  visszautalás: T 
 
 
A módosítás típusainak értelmezése 

EM terhelés módosítása (pl. határidő – vámhivatali intézkedés esetén, összeg –, ha a 
határozattól eltérő szerepel a folyószámlán) 

ET   terhelés törlése (pl. nem jogszerű kivetés, dupla terhelés) 
U      folyószámláról hiányzó határozatok előírása 
EJ  folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve 

módosítása 
BM befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a 

folyószámlán a befizetett összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell 
kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelező) 

BV   a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása 
BÁ  a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a 

befizetés átvezetése, akkor a második érintett számlától kezdődően az eredeti 
adatra vonatkozó sort át kell húzni) 

A folyószámlák összevezetését (jogelőd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell 
kezdeményezni. 
A korrekciós bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki 
bizonylatok, határozatok). 
A korrekciós bizonylatot 2 példányban kell kitölteni, amelynek egyik példányát a 
vámhatóság leigazolja, majd visszaküldi a kérelmezőnek. 
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3. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„10. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez 
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4. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

[1. számú melléklet a 24/2004. (IV. 23.) PM rendelethez] 

„II. 
Az alábbi fővámhivatalok illetékessége a mélységi ellenőrzés tekintetében kiterjed az adott 
megye közigazgatási területére:  
Fővámhivatal Szombathely, Fővámhivatal Zalaegerszeg, Fővámhivatal Kaposvár, 
Fővámhivatal Pécs, Fővámhivatal Szeged, Fővámhivatal Békéscsaba, Fővámhivatal 
Kecskemét, Fővámhivatal Debrecen, Fővámhivatal Nyíregyháza, Fővámhivatal Salgótarján, 
Fővámhivatal Tatabánya, Fővámhivatal Eger.  
Fővámhivatal Pécs illetékessége a mélységi ellenőrzésből adódó feladatok ellátása során, a 
dunai hajózási forgalomban végzett ellenőrzések tekintetében kiterjed a Duna-1560,0 fkm 
(Dunaföldvár) és a Duna-1433,0 fkm (Mohács államhatár) közötti mindkét partot magába 
foglaló folyamszakaszára, valamint annak hajózható mellékágaira.” 

 

 

5. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„1. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

A Szabálysértési Adatkezelő Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok 
 
   Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel  Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
 Országos 
parancsnok 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

Országos parancsnok 
helyettes 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 Bűnügyi 
Igazgatóság 
igazgatója 
 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 Bűnügyi 
Igazgatóság 
igazgatóhelyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

Bűnügyi Igazgatóság 
osztályvezetője 

Országos 
hozzáférési 
jog 

x x     x x 

Határügyi-és 
Ügyeleti Főosztály 
vezetője 

Országos 
hozzáférési 
jog 

x x     x x 

Határügyi-és 
Ügyeleti Főosztály 
kijelölt tagja 

Országos 
hozzáférési 
jog 

x x     x x 

 VPOP szóvivője  Országos  x  x          x  x 
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   Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel  Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

hozzáférési 
jog 

 VPOP OPH 
vezetője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 VPOP OPH 
Kommunikációs 
Osztály kijelölt tagja 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 VPOP ügyeletes 
tisztje 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 Bűnügyi 
Igazgatóság kijelölt 
tagja 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x  x    x    x  x 

 Vámigazgató  Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Vámigazgató 
helyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Vámigazgatóság 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Vámigazgatóság 
elemzője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Ellenőrzési igazgató  Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Ellenőrzési igazgató 
helyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Ellenőrzési 
Igazgatóság 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Ellenőrzési 
Igazgatóság 
elemzője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 Jövedéki igazgató  Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c          x  x 

 Jövedéki igazgató 
helyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c          x  x 

 Jövedéki 
Igazgatóság 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c          x  x 

 Jövedéki 
Igazgatóság 
elemzője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c          x  x 

 Vámigazgatóság 
kijelölt tagja 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c  x    x      x 
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   Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel  Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Ellenőrzési 
Igazgatóság kijelölt 
tagja 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c  x    x      x 

 Jövedéki 
Igazgatóság kijelölt 
tagja 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c  x    x    x  x 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 
 KBP parancsnoka  Országos 

hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 KBP parancsnok-
helyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 KBP osztályvezetői  Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 KBP Műveleti 
Osztály tagjai 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 KBP elemzői  Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 KBP ügyeletes 
tisztje 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 KBP Kiemelt ügyek 
Vizsgálati Osztálya 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x  x    x    x  x 

 KBP Bűnüldözési 
Osztály 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x  x    x    x  x 

 KBP Nyomozás 
Felügyeleti Osztály 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x  x    x    x  x 

 KBP Általános 
Vizsgálati Osztály 

 
Közigazgatási 
megyei 
(fővárosi) 
területén 
működő 
szervek 
adataihoz 
való 
hozzáférési 
jog 

 x  x  x    x    x  x 

 Vám- és Pénzügyőrség regionális nyomozó hivatala 
 Regionális nyomozó 
hivatal parancsnoka 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 Regionális nyomozó 
hivatal parancsnok-
helyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 Regionális nyomozó 
hivatal alosztály-
vezetői 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 
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   Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel  Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Regionális nyomozó 
hivatalok hivatásos 
állománya 

 
Közigazgatási 
megyei 
(fővárosi) 
területén 
működő 
szervek 
adataihoz 
való 
hozzáférési 
jog 

 x  x  x    x    x  x 

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala 
 BENYH 
parancsnoka 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 BENYH parancs-
nokhelyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 BENYH 
osztályvezetői 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 BENYH kijelölt 
állománya 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  x          x  x 

 Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai 
 Régió parancsnoka  Regionális 

parancsnoksá
g és a 
felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz 
való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 

 Régió parancsnok-
helyettese 

 Regionális 
parancsnoksá
g és a 
felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz 
való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 

 Régió ügyeletes 
tisztje 

 Regionális 
parancsnoksá
g és a 
felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz 
való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 
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   Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel  Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Régiónál 
nyomozati, 
felderítési 
tevékenységet 
felügyelő 

 Regionális 
parancsnoksá
g és a 
felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz 
való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 

 Régiók 
osztályvezetői 

 Regionális 
parancsnoksá
g és a 
felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz 
való 
hozzáférés 

 c  c            x 

 Központi Ellenőrzési Parancsnokság 
 KEP parancsnoka  Országos 

hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 KEP parancsnok-
helyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 KEP 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c            x 

 KEP kijelölt tagja  Országos 
hozzáférési 
jog 

 x  c  x    x      x 

 Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága 
 KJP parancsnoka  Országos 

hozzáférési 
jog 

 x            x  x 

 KJP parancsnok-
helyettese 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x            x  x 

 KJP század-
parancsnoka 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x            x  x 

 KJP ügyeletes 
tisztje 

 Országos 
hozzáférési 
jog 

 x            x  x 

 KJP kijelölt tagja  Országos 
hozzáférési 
jog 

 x    x    x    x  x 

 Fővámhivatalok/vámhivatalok 
 Parancsnoka  Saját szerv 

adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 

 Parancsnok-
helyettese 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 
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   Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel  Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Szabálysértési 
előadó 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x    x    x    x  x 

 Más, szabálysértési 
szakterületen 
dolgozó 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x    x    x    x  x 

 Más, vám- vagy 
jövedéki 
igazgatásban 
dolgozó 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 c              x 

„ 
 
 
6. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„2. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

I. rész 

A Vámügyek Adatszolgáltató Rendszer részei 

1) „VÁMKER” rendszer, elosztott rendszerek egy adatbázissal 
 VÁMSZÁM alrendszer, a vámkezelések adatai egyes vámeljárások 

tekintetében; 
 LEM alrendszer, lekérdező rendszer; 
 ETA alrendszer; törzsadatok a „VÁMKER” rendszerekhez; 
 KomAB alrendszer, technikai kommunikációt biztosító rendszer az 

alrendszerekhez. 
 

2) „ITMS” rendszerek, központi rendszerek, egy adatbázissal 
 CDPS_I. rendszer, árunyilatkozat feldolgozó rendszer; 
 SMS rendszer, vámhatóságok mintakezelő alrendszer; 
 ISPP rendszer, gazdasági hatású vámeljárások engedélyeinek nyilván-

tartása; 
 NCTS rendszer, egyes árutovábbításokat kezelő alrendszer; 
 EBIR rendszer, biztosítékokat kezelő alrendszer; 
 AB-számla rendszer, közösségi előírásokat kezelő alrendszer; 
 ADO rendszer, a regisztrációs adó részleges visszatérítési adatainak 

nyilvántartására szolgáló alrendszer; 
 ÁRUREG, áru regisztrációs rendszer; 
 ETR rendszer, kiadott engedélyeket kezelő alrendszer; 
 GTR rendszer, a vámeljárások és egyéb közigazgatási eljárások ügy-

feleit nyilvántartó alrendszer. 
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II. rész 

A Vámügyek Adatszolgáltató Rendszerét kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok 

 Szolgálati hely  Felhasználó beosztása   
 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága  Országos parancsnok  P 
 (VPOP)  Országos parancsnok helyettes  P 
   Vámigazgató és h.  P 
   Jövedéki igazgató és h.  P 
   Bűnügyi igazgató és h.  P 
 VPOP Ellenőrzési Igazgatóság  Valamennyi tagja  P 
 VPOP Vámigazgatósága  Vámigazgató által kijelölt tagjai  K 
 VPOP Informatikai Főosztály  Kijelölt tagjai  P 
 VPOP más Igazgatóságai, Főosztályai  Igazgató, főosztályvezető által kijelölt 

tagjai, illetve elemzéssel foglalkozó 
kijelölt tagjai 

 P 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési 
Parancsnoksága és a regionális nyomozó hivatalok 
és ezek kirendeltségei 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  K 

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó 
Hivatala 

Parancsnok által kijelölt tagjai K 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat 
Parancsnoksága 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  P 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési 
Parancsnoksága 

 Parancsnok és h.  K 

   Parancsnok által kijelölt tagjai  P 
 Vám- és Pénzügyőrség Regionális 
Parancsnokságai 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  P 

Vám-és Pénzügyőrség Számlavezető 
Parancsnoksága 

Parancsnok által kijelölt tagjai K 

 Fővámhivatalok/vámhivatalok és ezek 
kirendeltségei 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  P 

 Regionális Ellenőrzési Központ  Elemzéssel foglalkozó kijelölt tagjai  P 
 Interoperabilitási SEED/EMCS projekt  Véglegesített tagjai  K 

Hozzáférési jogosultságok 
 K  Kötelező 
 P  Parancsnok igénylése alapján 

„ 
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7. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„3. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

I. rész 

Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer alrendszerei 
és az abban rögzített adatállomány 

 
A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer az alábbi modulokból épül fel: 
– Jövedéki engedélyezési alrendszer, 
– Jövedéki adó alrendszer, 
– Jövedéki ellenőrzési alrendszer, 
– Adó- és Zárjegy alrendszer, 
– Üzemeltetési alrendszer, 
– Országos alrendszer. 
 
A gazdálkodók cégadatai és magánszemélyek személyes adatai, valamint a telephelyekre és 
székhelyekre vonatkozó adatok a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben nem kerülnek 
rögzítésre, ezen adatok kezelése kizárólag a GTR rendszerben történik. A Nemzeti Jövedéki 
Informatikai Rendszer a fenti adatokra kizárólag a VPID számmal hivatkozik. 
 
Valamennyi alrendszer egy közös iktató modullal rendelkezik, melyben az alábbi adatok 
kerülnek tárolásra: 
– VPID szám (kapcsolata a GTR rendszerrel); 
– Ügyintéző adatai; 
– Ügyiratra vonatkozó adatok (iktatószám, iktatás napja, beérkezés napja, postára feladás 

napja, ügyirat kelte, ügydöntés jelölése); 
– Az egyes ügyiratokhoz kapcsolódó dátumok és időszakok (pl: adóbevallási, adó-vissza-

igénylési, nyilvántartás zárási időszaka). 
 
1. Jövedéki engedélyezési alrendszer: 
 
Az engedélyhez kötött jövedéki tevékenységek végzéséhez benyújtott kérelmek 
feldolgozására szolgáló modul, melyben az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− a kérelemhez benyújtott nyilatkozatok adatai; 
− jövedéki biztosítékra vonatkozó adatok; 
− az engedélyezett telephely(ek) adatai és a telephelyengedély típusára vonatkozó 

adatok; 
− tárolótartályok adatai; 
− a tevékenység során előállításra, tárolásra, felhasználásra kerülő jövedéki termék(ek) 

adatai; 
− szőlőültetvények adatai; 
− az egyes telephelyek első számú vezetőjének, felelős üzemvezetőjének, jövedéki 

ügyintézőjének, valamint TKO/EKO/BKO okmányok aláírására jogosult személyek 
személyes adatai. 
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2. SEED adatok: 

Az Európai Unió által meghatározott adóraktári és bejegyzett kereskedői engedélyesek 
adatait tartalmazó modul, melybe a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszerben rögzített 
engedélyesek, valamint a tagállamok által megküldött engedélyes adatok kerülnek tárolásra. 

3. Jövedéki adó alrendszer: 
 
Az adóbevallások, adókivetések és visszatérítések feldolgozására szolgáló programmodul, 
melyben az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: 
 
Adóbevallások:  

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− a bevallásra vonatkozó különböző időszakok és dátumok (pl.: beérkezés kelte, beval-
lási időszak, esedékesség kelte, stb.); 

− adófizetésre vonatkozó adatok jövedéki fajtakódonként; 
− adó visszatérítésre vonatkozó adatok jövedéki fajtakódonként és visszaigénylési 

jogcímenként; 
− köztartozásokra vonatkozó adatok. 

 
Adókivetés: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− határozat adatok; 
− adókivetés jogcíme, indoklása; 
− engedélyszám; 
− adókivetés alapjául szolgáló termék vámtarifaszáma, mennyisége; 
− fajtakód; 
− időszaknak megfelelő adómérték; 
− kiszabásra kerülő jövedéki adó; 
− ÁFA. 

 
Visszatérítés: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− visszaigénylési alapadatok (a terület nagyság, a visszaigénylés jogcíme, a vissza-
igénylés éve, a visszaigénylés alapjául szolgáló termék mennyisége, fajtakód, adó-
mérték, önellenőrzési pótlék); 

− beszerzési bizonylatok, számlák adatai (számlaszám, számlakibocsátó adószáma, 
beszerzés dátuma, számla kelte, fajtakód, számla összege); 

− belső-, felhasználási bizonylatok (felhasznált termék megnevezése, mennyisége, 
felhasználási időpontja, bizonylatszám); 

− köztartozásokra vonatkozó adatok; 
− csatolt igazolások, szakhatósági engedélyek száma. 
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4. Jövedéki ellenőrzési alrendszer: 
 
Nyilvántartások:  
 
Az engedélyes alanyok részére a nyilvántartásaikkal kapcsolatosan a törvényben 
meghatározott adatszolgáltatások adatainak feldolgozása szolgáló programrész, melyben az 
alábbi adatok kerülnek rögzítésre: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− az előállított, beszerzett, értékesített jövedéki termékek mennyiségére és a termékek 
mozgásának jogcímére vonatkozó adatok; 

− adófizetéssel járó mozgások esetén a fizetendő jövedéki adó és ÁFA összege. 
 
Készletfelvételi jegyzőkönyvek: 
 
Az adóraktáraknál, valamint az üzemanyagtöltő állomásokon végzett készletfelvételekről 
készült jegyzőkönyvek adatainak rögzítésére szolgáló programrész, melyben az alábbi adatok 
kerülnek tárolásra: 

− jegyzőkönyv iktatószáma; 
− a készletfelvétel időpontja; 
− az engedélyes adatai (a GTR rendszerből kerül átvételre); 
− vizsgált időszak; 
− adóraktárak esetében a tárgyidőszakban előállított, felhasznált, vásárolt és értékesített 

jövedéki termék mennyisége; 
− üzemanyagtöltő állomások esetében a tárgyidőszakban beszerzett és értékesített, 

valamint a készletezett üzemanyagok mennyiségi adatai. 
 
Szőlőbor elszámolás:  
 
Az egyszerűsített adóraktárak által benyújtott szőlőbor elszámolások rögzítésére szolgáló 
programrész, melyben az alábbi adatok kerülnek tárolásra: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− megtermelt, vásárol és feldolgozott szőlő és must mennyisége; 
− az előállításra került szőlőbor mennyisége és a szőlőbor készlet csökkenésének 

mértéke jogcímenként; 
− a vásárolt és értékesített szőlő mennyiségének ellenőrzéséhez szükséges, a vevőre és 

eladóra vonatkozó adatok (bizonylatszám, adószám, adóazonosító, Sze. Ig./ út.szám, 
eladó neve, mennyiség); 

− melléktermékek adatai; 
− veszteség adatok. 

 
Szeszüzemi nyilvántartás és elszámolás: 
 
A bérfőzdést és kereskedelmi főzést végző engedélyesek egyes adatai és az alanyoknál 
végzett elszámolások alábbi adatai kerülnek rögzítésre: 

− a telephelyen található szeszüzemi berendezések adatai, felelős üzemvezető 
személyes adatai (nem a GTR rendszerben kerül tárolásra); 
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− az elszámolásokkal és váratlan ellenőrzésekkel és a szeszüzemi üzemakadályokkal 
kapcsolatos adatok (iktatószám, időszak, elszámolást végző személyek (név, nyíl-
vántartási szám, rendfokozat); 

− feldolgozott alapanyag fajtája és mennyisége; 
− előállításra és a főzetőknek kiadásra került pálinka fajtája és mennyisége; 
− a fizetendő bérfőzési szeszadó összege; 
− befizetett bérfőzési szeszadó dátuma és összege; 
− a kiadásra került pálinka mennyiségének és a főzetők ellenőrzése érdekében a főzetők 

személyes adatai (nem a GTR rendszerben kerülnek tárolásra), származási igazolvány 
száma, kiadott pálinka mennyisége. 

 
Jogsértés – Fizetéskönnyítés – Végrehajtás 
 
A Vám- és Pénzügyőrség szervei által lefolytatott ellenőrzési jegyzőkönyvek és a feltárt 
jogsértések adatainak feldolgozására, valamint az ezekhez kapcsolódó bírság határozatok, 
jogorvoslati eljárások, fizetési könnyítések és végrehajtási eljárások adatainak rögzítésére 
szolgáló programrész, melyben az alábbi adatok kerülnek tárolásra: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− az ellenőrzés helyszínére és az ellenőrzést végző személyekre, valamint a feltárt 
jogsértésre vonatkozó adatok; 

− a jogsértést elbíráló határozat adatai (jogszabályi hivatkozás, bírság és adók összege, 
határidők); 

− esetleges fizetési könnyítést engedélyező határozat adatai; 
− a jogorvoslati eljárások során hozott II. fokú határozatok, valamint bírósági végzések 

adatai; 
− lefoglalásra és elkobzásra, valamint megsemmisítésre/értékesítésre került termékek 

adatai; 
− a végrehajtási eljárások során foganatosított inkasszó és APEH részére történő 

átadások adatai. 
 
Illeték: 
 
Az egyes eljárások során fizetendő illetékek kiszabására és kezelésére szolgáló programrész, 
melyben az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− illeték összege. 
 
Kiskereskedők: 
 
A polgármesteri hivatalok jegyzői által megküldött működési engedélyek adatainak 
rögzítésére szolgáló programrész, melyben az alábbi adatok kerülnek tárolásra: 

− működési engedély száma; 
− adószám; 
− gazdálkodó neve, telephely címe; 
− engedélyező önkormányzat; 
− forgalmazott termékek; 
− érvényesség kezdete, vége. 
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5. Adó-, Zárjegy alrendszer: 
 
Az adó- és zárjegy megrendelések feldolgozására és azok teljesítésére vonatkozóadatok, 
valamint az adó- és zárjegy raktárkészlet kezelésére szolgáló modul, melyben az alábbi 
adatok kerülnek tárolásra: 

− az iktatószámmal és VPID számmal hivatkozás az iktató modul és a GTR rendszer 
adataira; 

− dátum adatok (a megrendelés és az átvétel időpontja); 
− folyószámla adatok; 
− nyilvántartási adatok (raktározási azonosító, táskaszám); 
− készlet mennyiségi adatok; 
− törzsadatok (fajtakód, cikktörzs); 
− szállítólevél és számla adatok. 

 
6. Üzemeltetés alrendszer: 
 
A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszert használó szervek törzsadatainak és az egyes 
szervek felhasználóinak jogosultsági adatainak rögzítésére és karbantartására szolgáló 
alrendszer, melyben az alábbi adatok kerülnek tárolásra: 

− a vámszervek név, cím, elérhetőségi és nyitvatartási adatai; 
− a rendszer használatára jogosult felhasználók neve, rendfokozata, beosztása és az 

egyes alrendszerekhez meghatározott jogosultsági szintjeik. 
 
Az üzemeltetés alrendszerben kerül továbbá a Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolati 
rendszeren keresztül az engedélyes alanyok által elektronikusan teljesített adatszolgáltatások 
fogadása és feldolgozásra előkészítése. 
 
7. Országos alrendszer: 
 
Kizárólag a Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer egyes alrendszereiben rögzített adatok 
különböző szempontú lekérdezésére szolgáló alrendszer. 
 
Mindemellett a következő adatok rögzítésére is ez az alrendszer szolgál: 

− visszautalásokkal kapcsolatban a testület számára keletkezett késedelmi pótlék 
fizetési kötelezettségek rögzítése (VPID szám (GTR adataira hivatkozás), hivatkozott 
azonosító, fizetési határidő és mód); 

− kontrollszám hibás előírások feldolgozása. 
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II. rész 

A Nemzeti Jövedéki Informatikai rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok 

 Szolgálati hely  Felhasználó beosztása 
 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága  Országos parancsnok 
 (VPOP)  Országos parancsnok helyettes 
   Vámigazgató és h. 
   Jövedéki igazgató és h. 
   Bűnügyi igazgató és h. 
 VPOP Ellenőrzési Igazgatóság  Valamennyi tagja 
 VPOP Vámigazgatósága 
VPOP Jövedéki Igazgatóság 

 Vámigazgató által kijelölt tagjai 
Jövedéki Igazgató által kijelölt illetőleg 
elemzéssel foglalkozó tagjai 

 VPOP Informatikai Főosztály  Kijelölt tagjai 
 VPOP más Igazgatóságai, Főosztályai  Igazgató, főosztályvezető által kijelölt tagjai, 

illetve elemzéssel foglalkozó kijelölt tagjai 
 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési 
Parancsnoksága és a regionális nyomozó hivatalok 
és ezek kirendeltségei 

 Parancsnok által kijelölt tagjai 

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó 
Hivatala 

Parancsnok által kijelölt tagjai 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat 
Parancsnoksága 

 Parancsnok által kijelölt tagjai 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési 
Parancsnoksága 
 

 Parancsnok, parancsnok-h. és a parancsnok 
által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó 
tagjai 

Vám-és Pénzügyőrség Számlavezető 
Parancsnoksága 

Parancsnok által kijelölt tag 

 Vám- és Pénzügyőrség Regionális 
Parancsnokságai  

 Parancsnok által kijelölt tagjai 

 Fővámhivatalok/vámhivatalok és ezek 
kirendeltségei  

 Parancsnok által kijelölt tagjai 

 Regionális Ellenőrzési Központok  Parancsnok által kijelölt tagjai 
 Interoperabilitási SEED/EMCS projekt  Véglegesített tagjai 

  Vám- és Pénzügyőrség  
 Rendszerfejlesztő Központja 

  Parancsnok 
  Parancsnok-helyettes 
  Parancsnok által kijelölt tagjai 

„ 
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8. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„4. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

A Központi Folyószámla Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok 

 Szolgálati hely  Felhasználó beosztása   
 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága  Országos parancsnok  P 
 (VPOP) Országos parancsnok helyettes  P 
   Vámigazgató és h.  P 
   Jövedéki igazgató és h.  P 
   Bűnügyi igazgató és h.  P 
  VPOP Gazdasági Főosztály Főosztályvezető által kijelölt tagok P 
 VPOP Ellenőrzési Igazgatóság  Valamennyi tagja  P 
 VPOP Vámigazgatósága és Jövedéki Igazgatósága  Igazgató által kijelölt felügyeletet 

gyakorló tagok 
 K 

 VPOP Informatikai Főosztály  Főosztályvezető által kijelölt tagok  K 
 VPOP további Igazgatóságai, Főosztályai  Igazgató, főosztályvezető által kijelölt 

tagok, elemzéssel foglalkozó kijelölt 
tagok 

 P 

 Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető 
Parancsnoksága 

 Parancsnok által kijelölt tagok  K 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési 
Parancsnoksága, regionális nyomozó hivatalok és 
ezek kirendeltségei 

 Parancsnok által kijelölt tagok  P 

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó 
Hivatala 

Parancsnok által kijelölt tagok K 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat 
Parancsnoksága 

 Parancsnok által kijelölt tagok  P 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési 
Parancsnoksága 

 Parancsnok és h.  K 

   Parancsnok által kijelölt tagjai  P 
 Vám- és Pénzügyőrség Regionális 
Parancsnokságai 

 Parancsnok által kijelölt tagok  K 

 Fővámhivatalok/vámhivatalok és ezek 
kirendeltségei 

 Parancsnok által kijelölt tagok  K 

 Regionális Ellenőrzési Központok  Elemzéssel foglalkozó kijelölt tagok  K 

Hozzáférési jogosultságok 
 K  Kötelező 
 P  Parancsnok igénylése alapján 

„ 
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9. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 
 
„5. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

 

A Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázist (RABÁN) kezelő szervek 
és a hozzáférési jogosultságok 

 Szolgálati hely  Felhasználó beosztása   
 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága  Országos parancsnok  P 
 (VPOP) Országos parancsnok helyettes P 
   Vámigazgató és h.  P 
   Jövedéki igazgató és h.  P 
   Bűnügyi igazgató és h.  P 
   Ellenőrzési igazgató és h.  P 
 VPOP Bűnügyi Igazgatóság  Kijelölt tagjai  K 
 VPOP Informatikai Főosztály  Kijelölt tagjai  P 
 VPOP más igazgatóságai, Főosztályai  Elemzéssel foglalkozó kijelölt tagjai  P 
 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési 
Parancsnoksága és a regionális nyomozó hivatalok 
és ezek kirendeltségei 

 Véglegesített tagjai  K 

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó 
Hivatala 

Parancsnok által kijelölt tagok K 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat 
Parancsnoksága 

 Kijelölt tagjai  P 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési 
Parancsnoksága 

 Parancsnok és h.  K 

   Kijelölt tagjai  K 
   Elemzéssel foglalkozó kijelölt tagjai  P 
 Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai  Parancsnok és h.  N 
   Kijelölt tagjai  N 
   Elemzéssel foglalkozó kijelölt tagjai  P 
 Fővámhivatalok  Kijelölt tagjai  P 
 Regionális Ellenőrzési Központ  Kijelölt tagjai  P 
 Vámhivatalok  Parancsnok és h.  P 
   Más kijelölt tagjai  P 
 Kutatócsoportok  Valamennyi tagja  K 

Hozzáférési jogosultságok 
 K  Kötelező 
 P  Parancsnok igénylése alapján 
 N  Nem jogosult 

„ 



 
 
 
 
16140 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám 

10. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„6. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

A RobotzsaruNeo Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok 

    Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
 Országos 
parancsnok 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

Országos 
parancsnok 
helyettes 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 Bűnügyi 
Igazgatóság 
igazgatója 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 Bűnügyi 
Igazgatóság 
igazgatóhelyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 
 Bűnügyi 
Igazgatóság 
osztályvezetője 
 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

Határügyi-és 
Ügyeleti Főosztály 
főosztályvezetője 
 

Országos 
hozzáférési jog 

x x     x x 

Határügyi-és 
Ügyeleti Főosztály 
kijelölt tagja 

Országos 
hozzáférési jog 

x x     x x 

 VPOP szóvivője  Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 VPOP OPH 
vezetője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 VPOP OPH 
Kommunikációs 
Osztály kijelölt 
tagja 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 VPOP ügyeletes 
tisztje 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 Bűnügyi 
Igazgatóság 
kijelölt tagja 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x  x    x    x  x 

 Vámigazgató  Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 Vámigazgató 
helyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 Vámigazgatóság 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 Vámigazgatóság 
elemzője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 Ellenőrzési 
igazgató 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 
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    Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Ellenőrzési 
igazgató helyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 Ellenőrzési 
Igazgatóság 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 Ellenőrzési 
Igazgatóság 
elemzője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 Jövedéki igazgató  Országos 
hozzáférési jog 

 x  c          x  x 

 Jövedéki igazgató 
helyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c          x  x 

 Jövedéki 
Igazgatóság 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c          x  x 

 Jövedéki 
Igazgatóság 
elemzője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c          x  x 

 Vámigazgatóság 
kijelölt tagja 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c  x    x      x 

 Ellenőrzési 
Igazgatóság 
kijelölt tagja 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c  x    x      x 

 Jövedéki 
Igazgatóság 
kijelölt tagja 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c  x    x    x  x 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 
 KBP parancsnoka  Országos 

hozzáférési jog 
 x  x          x  x 

 KBP parancsnok-
helyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 KBP 
osztályvezetői 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 KBP Műveleti 
Osztály tagjai 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 KBP elemzői  Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 KBP ügyeletes 
tisztje 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 KBP Kiemelt 
ügyek Vizsgálati 
Osztálya 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x  x    x    x  x 

 KBP Bűnüldözési 
Osztály 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x  x    x    x  x 

 KBP Nyomozás 
Felügyeleti Osztály 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x  x    x    x  x 

 KBP Általános 
Vizsgálati Osztály 

 Közigazgatási 
megyei 
(fővárosi) 
területén 
működő 
szervek 
adataihoz való 
hozzáférési jog 

 x  x  x    x    x  x 



 
 
 
 
16142 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám 

    Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

Vám- és 
Pénzügyőrség 
Központi 
Bűnüldözési 
Parancsnokságának 
pénzügyi 
információs 
egységként 
működő szerve 
(FIU) 

Országos 
hozzáférési jog 

x x x  x  x x 

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala 
 BENYH 
parancsnoka 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 BENYH 
parancsnok 
helyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 BENYH 
osztályvezetői 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x x  x    x  x 

 BENYH egyéb 
hivatásos 
állománya 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x x  x    x  x 

 Vám- és Pénzügyőrség regionális nyomozó hivatala 
 Nyomozó hivatal 
parancsnoka 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 Nyomozó hivatal 
parancsnok-
helyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 Nyomozó hivatal 
alosztályvezetői 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  x          x  x 

 Nyomozó 
hivatalok hivatásos 
állománya 

 Közigazgatási 
megyei 
(fővárosi) 
területén 
működő 
szervek 
adataihoz való 
hozzáférési jog 

 x  x  x    x    x  x 

 Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai 
 Régió 
parancsnoka 

 Regionális 
parancsnokság 
és a felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 

 Régió parancsnok-
helyettes 

 Regionális 
parancsnokság 
és a felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 
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    Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Régió ügyeletes 
tisztje 

 Regionális 
parancsnokság 
és a felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 

 Régiónál 
nyomozati, 
felderítési 
tevékenységet 
felügyelő 

 Regionális 
parancsnokság 
és a felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz való 
hozzáférés 

 x  x          x  x 

 Régiók 
osztályvezetői 

 Regionális 
parancsnokság 
és a felügyelete 
alatt működő 
szervek 
adataihoz való 
hozzáférés 

 c  c            x 

 Központi Ellenőrzési Parancsnokság 
 KEP parancsnoka  Országos 

hozzáférési jog 
 x  c            x 

 KEP parancsnok-
helyettese 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 KEP 
osztályvezetője 

 Országos 
hozzáférési jog 

 x  c            x 

 KEP kijelölt tagja  Országos 
hozzáférési jog 

 x  c  x    x      x 

 KEP kijelölt tagja  Országos 
hozzáférési jog 

 x  c  x    x      x 

 KEP kijelölt tagja  Országos 
hozzáférési jog 

 x  c  x    x      x 

 Központi Járőrszolgálati Parancsnokság 
 KJP parancsnoka  Saját szerv 

adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 

KJP parancsnok-
helyettese 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 

 KJP 
századparancsnoka 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 

 KJP ügyeletes 
tisztje 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 

 KJP kijelölt tagja  Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x    x    x    x  x 
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    Adatszolgáltatás Priorálás 
    Olvasás Adatfelvitel Módosítás Személyre Cégre

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

    

 Fővámhivatalok/vámhivatalok, Fővárosi Szabálysértési Hivatal 
 Parancsnok  Saját szerv 

adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 

 
Parancsnokhelyette
s 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x            x  x 

Szabálysértési 
előadó 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x    x    x    x  x 

Más, szabálysértési 
szakterületen 
dolgozó 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 x    x    x    x  x 

Más, vám- vagy 
jövedéki 
igazgatásban 
dolgozó 

 Saját szerv 
adataihoz 
hozzáférés 

 c              x 

 
Megjegyzés: 
X:   AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG. 
C:   A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.” 
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11. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 

„7. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek 
és a hozzáférési jogosultságok 

 
   Adatszolgáltatás 
    Olvasás Adatfelvitel Módosítás 

Adatkezelők Illetékesség 
Saját 

adatokban
(aktuális 
eljáró!) 

(Adatfelvitelt 
végző 

valamennyi 
szerv adatai) 
Felügyelete 

alatt dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

Saját 
adatokban 
(aktuális 
eljáró!) 

Felügyelete 
alatt 

dolgozó 
szervek 
adatai 

VPOP Határügyi 
és Ügyeleti 
Főosztálya kijelölt 
dolgozói 

Országos 
hozzáférési 
jogosultság 

- x - - - - 

VPOP Bűnügyi 
Igazgatóság 
kijelölt dolgozói 

Országos 
hozzáférési 
jogosultság 

- x - - - - 

Vám- és Pénzügyőrség 
Központi Bűnüldözési 
Parancsnokságának 
pénzügyi információs 
egységként működő 
szerve (FIU) 

Országos 
hozzáférési 
jogosultság 

- x - - - - 

Regionális 
Parancsnokságok 
kijelölt dolgozói 

Regionális 
hozzáférési 
jogosultság 

- c - - - - 

Vámhivatalok 
kijelölt dolgozói  

Országos 
hozzáférési 
jogosultság 

x - x - x - 

 
Megjegyzés: 
X:   AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG. 
C:   A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.” 
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12. számú melléklet a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 
 
„8. számú melléklet a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelethez 

 

I. rész 

Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszer 
Az eKt rendszer, a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adatok nyilvántartására 
szolgáló rendszer. 

II. rész 

A Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszert kezelő szervek 
és a hozzáférési jogosultságok 

 Szolgálati hely  Felhasználó beosztása   

 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága  Országos parancsnok  P 
 (VPOP)  Országos parancsnok helyettes  P 
   Vámigazgató és h.  P 
   Jövedéki igazgató és h.  P 
   Bűnügyi igazgató és h.  P 
 VPOP Ellenőrzési Igazgatóság  Valamennyi tagja  P 
 VPOP Vámigazgatósága  Vámigazgató által kijelölt tagjai  K 
 VPOP Informatikai Főosztály  Kijelölt tagjai  P 
 VPOP más Igazgatóságai, Főosztályai  Igazgató, főosztályvezető által kijelölt 

tagjai, illetve elemzéssel foglalkozó 
kijelölt tagjai 

 P 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési 
Parancsnoksága és a regionális nyomozó hivatalok 
és ezek kirendeltségei 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  P 

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó 
Hivatala 

Parancsnok által kijelölt tagjai P 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat 
Parancsnoksága 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  P 

 Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési 
Parancsnoksága 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  P 

 Vám- és Pénzügyőrség Regionális 
Parancsnokságai 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  K 

Vám-és Pénzügyőrség Számlavezető 
Parancsnoksága 

Parancsnok által kijelölt tagjai K 

 Fővámhivatalok/vámhivatalok és ezek 
kirendeltségei 

 Parancsnok által kijelölt tagjai  K 

 Regionális Ellenőrzési Központ Parancsnok által kijelölt tagjai  K 
 Interoperabilitási SEED/EMCS projekt  Véglegesített tagjai  K 

Hozzáférési jogosultságok 
 K  Kötelező 
 P  Parancsnok igénylése alapján 

„ 



He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 181. szá má ban ki hir de tett, a jogi se gít ség nyúj tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 56/2007.
(XII. 22.) IRM ren de let (a továb biak ban: R.) 

– 19.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lye sen: „Ha a fél a ké rel me elõ ter jesz tésének idõ pont já ban adó be val lást még nem tett, a (2) be kez dés sze rin ti jö -
ve del mé rõl nyi lat koz nia kell a ké re lem ben.”

– 23.  § a) pont já nak szö ve ge he lye sen: „a) a Jst. 8.  §-ának (1) be kez désében fog lalt fel té te lek va la me lyi ke fenn áll,”
– 89.  § a) pont já nak szö ve ge he lye sen: ,,a) meg ál la pít ja a párt fo gó ügy vé di díj elõ leg össze gét is,”
– 127.  § (6) be kez dé sé ben a „3.  § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé te lek kel lel” szö veg rész he lye sen: ,,3.  § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé te lek kel”.
Az R. VI. Ré szé nek Záró ren del ke zé sek c. rész ben az R. 124.  § (2) be kez dé sé ben a „131.  § (2) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a ,,127.  § (2) be kez dé se”

szö veg rész, az R. 126.  § (2) be kez dé sé ben pe dig a „130.  § (1) be kez dé se, va la mint a 131–134. §” szö veg rész he lyé be a ,,126.  § (1) be kez dé se, va la mint a
127–130.  §” szö veg rész lép.

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 183. szá má ban ki hir de tett, egyes kör nye zet vé del mi és víz ügyi tár gyú jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 377/2007. (XII. 23.)
Korm. ren de let 

– 10.  §-ában a „10.  § A VR. 3. szá mú mel lék le té ben az 1. pon tot meg elõ zõ fel ve ze tõ szö veg rész az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul” szö veg -
rész he lye sen: „10.  § (1) A VR. 3. szá mú mel lék le té ben az 1. pon tot meg elõ zõ fel ve ze tõ szö veg rész az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul”; 

– 25.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „az R. 7.  §-ának má so dik mon da ta és 15.  §-a” szö veg rész he lye sen: ,,az R. 15.  §-a”; 
– 25.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „a VR. 5. szá mú mel lék le te 3. pont já nak b) pont ja és 35.  §-ának (3)–(7) be kez dé se” szö veg rész he lye sen: ,,a VR.

35.  §-ának (3)–(7) be kez dé se”.

(Kéz irat hi ba)

1. A Ma gyar Köz löny 2007. évi 184. szá má ban ki hir de tett, az Uzsai csa ra bos erdõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 122/2007.
(XII. 27.) KvVM ren de let 5.  § (1) be kez dé sé ben az „a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon” szö veg rész he lye sen: „2008. ja nu ár 1-jén”.

2. A Ma gyar Köz löny 2007. évi 184. szá má ban ki hir de tett,
– a Bu dai Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 125/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– a Bük ki Nem ze ti Park vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 126/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– az Er dõ tel ki-éger láp ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 128/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– a Ge re csei Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 129/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– a Kun fe hér tói hold ru tás erdõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 135/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– a Mát rai Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 137/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– a Szõ lõs kei-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 144/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– a Vér te si Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 146/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben,
– a Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 147/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben
az „er dõ gaz dál ko dó val” szö veg rész he lye sen: „er dõ gaz dál ko dó”.

3. A Ma gyar Köz löny 2007. évi 184. szá má ban ki hir de tett, a Kun fe hér tói hold ru tás erdõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló
135/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let 3.  §-ában az „álló élõ he lyé nek” szö veg rész he lye sen: „álló élõ hely”.

(Nyom da hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás



16150 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/187. szám

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
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.

HU ISSN 0076—2407

07.4415 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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	A pénzügyminiszter48/2007. (XII. 29.) PMrendelete
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