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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi I.
tör vény

az egészségbiztosítási pénztárakról*

Az Or szág gyû lés an nak ki nyil vá ní tá sá val, hogy a biz to -
sí tá si jog vi szony ke re té ben egész ség ügyi el lá tást igény be -
ve võk el lá tá sa és az egész ség ügyi el lá tó rend szer fi nan szí -
ro zá sa a nem ze ti koc ká zat kö zös sé gen ala pu ló, szo li da ri tás 
elvû, kö te le zõ, egy sé ges tár sa da lom biz to sí tá son nyug szik,

az egyén sza bad sá gát tisz te let ben tar tó és biz ton sá gos el lá -
tást ga ran tá ló egész ség biz to sí tá si rend szer meg te rem té se,

a va lós szük ség le tek nek meg fe le lõ köz fi nan szí ro zott
egész ség ügyi el lá tó rend szer mû köd te té se,

a köz- és a ma gán for rá sok össze han golt fel hasz ná lá sá -
val az egész ség ügyi el lá tó rend szer egyen lõt len sé ge i nek
mér sék lé se, il le tõ leg fo ko za tos fel szá mo lá sa,

az egész ség ügyi for rá sok éssze rû, ha té kony és át lát ha tó
fel hasz ná lá sa,

az egész ség ügyi el lá tás ban részt vevõ szer ve ze tek és
sze mé lyek szak mai együtt mû kö dé se és a be teg el lá tás
éssze rû meg szer ve zé se,

az egész ség ügyi el lá tá sok ered mé nye seb bé és költ ség -
ha té ko nyab bá té te le,

az egész ség ügyi el lá tó rend szer sze rep lõi fe le lõs sé gé nek 
és dön té si sza bad sá gá nak ki ter jesz té se,

az egész ség biz to sí tá si te vé keny ség mint szol gál ta tás ál -
ta lá nos szak mai fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa és az egész -
ség biz to sí tá si in téz mény rend szer mû köd te té se, va la mint

a kö te le zõ egész ség biz to sí tás hosszú tá von is bizton -
ságos fi nan szí ro zá sá nak meg te rem té se,

az egy biz to sí tós egész ség biz to sí tá si rend szer ré sze ként
mû kö dõ egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ra vo nat ko zó sza bá -
lyok meg ha tá ro zá sa
ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalmak

1.  § E tör vény al kal ma zá sá ban

1. biz to sí tott: a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a
ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok
fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak -
ban: Tbj.) 5.  §-a sze rin ti biz to sí tott, va la mint a Tbj. 13.  §-a
és 16.  §-ának (1) be kez dé se sze rint egész ség ügyi szol gál -
ta tás ra jo go sult sze mély, to váb bá a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény
(a továb biak ban: Ebtv.) sze rin ti bal ese ti egész ség ügyi
szol gál ta tás te kin te té ben a Tbj. 15.  §-ában meg ha tá ro zott
sze mély,

2. egész ség biz to sí tá si pénz tár (a továb biak ban: EBP):
az e tör vény sze rint egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás nyúj -
tá sát kö te le zõ en vég zõ zárt kö rû en mû kö dõ részvénytár -
saság,

3. pénz tár tag: az a biz to sí tott, aki nek ré szé re EBP
– erre irá nyu ló jog vi szony alap ján – egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tás nyúj tá sá ra kö te le zett,

4. ille té kes EBP: az az EBP, amely a pénz tár tag ré szé re
– erre irá nyu ló jog vi szony alap ján – egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tás nyúj tá sá ra kö te le zett,

5. egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás: a kö te le zõ egész -
ség biz to sí tás ke re té ben a pénz tár ta gok ál tal igény be ve he -
tõ egész ség ügyi szol gál ta tá sok és a be teg út szer ve zé se, az
igény be vett egész ség ügyi szol gál ta tá sok el szá mo lá sá ban,
fi nan szí ro zá sá ban való rész vé tel, va la mint az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek és az egész ség ügyi
szol gál ta tók nak az el len õr zé se e tör vény alap ján és az
egész ség ügyi szol gál ta tók kal e tör vény sze rint kö tött szer -
zõ dé sek alap ján, to váb bá egyéb, tör vény ben meg ál la pí tott
fel ada tok,

6. egész ség ügyi szol gál ta tó: a tu laj do ni for má tól és
fenn tar tó tól füg get le nül min den, a 7. pont sze rin ti szol gál -
ta tás nyúj tá sá ra az egész ség ügyi ha tó ság ál tal ki adott mû -
kö dé si en ge dély alap ján jo go sult egyé ni egész ség ügyi vál -
lal ko zó, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da -
sá gi tár sa ság,

7. egész ség ügyi szol gál ta tás: az Ebtv. 10–17. és 21.  §-a 
sze rin ti el lá tá sok,

8. be teg út: meg ha tá ro zott be teg ség gel vagy más egész -
ség ügyi el lá tást szük sé ges sé tevõ ál la pot tal össze füg gés -
ben tör té nõ egész ség ügyi el lá tá si ese mé nyek sora,

9. gyógy szer tár: a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy -
szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a
gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006.
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évi XCVIII. tör vény (a továb biak ban: Gyftv.) ha tá lya alá
tar to zó gyógy szer tár,

10. gyógy szer: az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy -
sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény
1.  §-ának 1. pont já ban meg ha tá ro zott ter mék és a kü lön
jog sza bály sze rin ti táp szer,

11. gyó gyá sza ti se géd esz köz: a Gyftv. 3.  §-ának
f) pont já ban meg ha tá ro zott esz köz,

12. gyó gyá sza ti el lá tás: az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból 
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal igény be ve he tõ gyó -
gyá sza ti el lá tá sok ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott el lá tás,

13. or vos tech ni kai esz köz: az or vos tech ni kai esz kö -
zök rõl  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott esz köz,

14. kö ze li hoz zá tar to zó: a há zas társ, az élet társ, az
egye nes ág be li ro kon, az örök be fo ga dott, a mos to ha- és a
ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó, a mos to ha- és a ne ve lõ -
szü lõ, va la mint a test vér,

15. la kó hely: a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak -
címének nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény
5.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hely,

16. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá olyan ál lam, amely nek ál lam pol gá ra
az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes
ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
 részes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez,

17. fi nan szí ro zá si el já rás rend: a kö te le zõ egész ség biz -
to sí tás ke re té ben e tör vény sze rint nyújt ha tó egész ség ügyi
szol gál ta tás le írá sát, il let ve a szük sé ges el já rás (tech no ló -
gia) meg ne ve zé sét, az adott el lá tás hoz szük sé ges be avat -
ko zás, gyógy szer (ha tó anyag), to váb bá gyó gyá sza ti se -
géd esz köz meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, va la mint az el lá -
tás nak a kü lön jog sza bály sze rin ti prog resszi vi tá si szin tek -
re, il let ve el lá tá si for mák ra te kin tet tel tör té nõ igény be vé -
te lé nek rend jét tar tal ma zó sza bály,

18. egész ség ügyi tech no ló gia: az egész ség ügyi szol -
gál ta tás so rán hasz ná la tos or vos tech ni kai esz köz, di ag -
nosz ti kus, te rá pi ás, re ha bi li tá ci ós el já rás, el já rás so ro zat,
meg elõ zé si, egész ség-fej lesz té si te vé keny ség,

19. be fo lyá so ló ré sze se dés: olyan köz vet len és köz ve -
tett tu laj don egy vál lal ko zás ban, il le tõ leg egy vál lal ko zás -
sal lét re jött olyan kap cso lat, amely alap ján a be fo lyás sal
ren del ke zõ

a) összes sé gé ben a tu laj do ni há nyad, il le tõ leg a sza va -
za ti jo gok leg alább tíz szá za lé kát bir to kol ja,

b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, il le tõ leg tes tü le tei tag ja i nak leg alább húsz szá za -
lé kát ki ne vez he ti vagy el moz dít hat ja, vagy

c) lé te sí tõ ok irat vagy meg ál la po dás alap ján dön tõ be -
fo lyást gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re,

20. OECD: Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si
Szer ve zet,

21. fej kvó ta-be vé tel: az EBP-nek a 89.  § (2) és (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint meg ál la pí tás ra ke rü lõ 
be vé te le.

Alapelvek

2.  § (1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint, a tör vény ere jé nél fog va ki ter jed
min den, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren -
del ke zõ ter mé sze tes sze mély re.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok a kö te le zõ egész -
ség biz to sí tás ke re té ben e tör vény ke re tei kö zött és az e tör -
vény, va la mint az Ebtv. fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
jog sza bá lyok, fi nan szí ro zá si, vizs gá la ti és te rá pi ás el já rá si
ren dek figye lembe véte lével – az egész sé gi ál la pot ál tal
meg kö ve telt, szak ma i lag in do kolt mér ték ben – ve he tõk
igény be.

(3) A kö te le zõ egész ség biz to sí tá si rend szer or szá go san
egy sé ges. Az egész ség biz to sí tá si pénz tá ri rend szer min -
den biz to sí tott ra vo nat ko zó an azo nos fel té te lek mel lett ter -
jed ki. Az e tör vény alap ján fi nan szí ro zott egész ség ügyi
szol gál ta tá sok azo nos szak mai tar ta lom mal, bár mi lyen
meg kü lön böz te tés nél kül il le tik meg a biz to sí tot ta kat.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te lé ért a
pénz tár ta gok nak ki zá ró lag az e tör vény ben és az Ebtv.-ben 
meg ha tá ro zott ese tek ben, és e tör vények fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér ték ben
kell té rí té si dí jat fi zet ni.

(5) Az össze ha son lít ha tó tel je sít mény elve és az át lát ha -
tó ság elve alap ján az EBP-nek te vé keny sé gé rõl olyan nyil -
ván tar tá so kat kell ve zet nie és nyil vá nos ság ra hoz nia, ame -
lyek al kal ma sak arra, hogy az EBP-k tel je sít mé nye és az
ál ta luk nyúj tott szol gál ta tá sok mi nõ sé ge meg is mer he tõ és
össze ha son lít ha tó le gyen.

(6) Az EBP-nek min den pénz tár tag ja szá má ra biz to sí ta -
nia kell az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye -
sü lé sét mind a pénz tár ta gi jog vi szony ke let ke zé se kor,
mind az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok nyúj tá sa so rán
a pénz tár ta gi jog vi szony fenn ál lá sa alatt. Az EBP a tag sá gi 
jog vi szony lé te sí té sét és fenn tar tá sát fel té tel hez nem köt -
he ti.

(7) A kö te le zõ egész ség biz to sí tá si rend szer nyi tott sá gá -
nak elve alap ján az EBP-k kö zöt ti át lé pés le he tõ sé ge je len
tör vény sza bá lyai sze rint ga ran tált a pénz tár ta gok szá -
mára.
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(8) A zárt gaz dál ko dás elve alap ján az EBP gaz dál ko dá -
sa ki zá ró lag az e tör vény ben meg ha tá ro zott tevékeny -
ségekre irá nyul hat.

(9) A fej kvó ta-be vé tel egész ség ügyi szol gál ta tá sok
 fedezetére szol gá ló ré sze ki zá ró lag egész ség ügyi szol gál -
ta tá sok meg vá sár lá sá ra for dít ha tó, az az EBP más kö te le -
zett sé ge fe jé ben nem von ha tó vég re haj tás alá.

(10) A mö göt tes ál la mi fe le lõs ség elve alap ján az ál lam
biz to sít ja a pénz tár ta gok el lá tá sát, ha az EBP mû kö dé se
a pénz tár ta gok el lá tá sát ve szé lyez te ti.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRAK
MÛKÖDÉSE

3.  § (1) Egész ség biz to sí tá si szol gál ta tást csak az e tör -
vény ben fog lal tak sze rint lét re ho zott és ér vé nyes mû kö dé -
si en ge déllyel ren del ke zõ EBP vé gez het. Az EBP fõ te vé -
keny ség ként csak egész ség biz to sí tá si szol gál ta tást nyújt -
hat, amely az aláb bi fel ada to kat fog lal ja ma gá ban:

a) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben a pénz tár ta -
gok ál tal igény be ve he tõ egész ség ügyi szol gál ta tá sok és a
be teg út szer ve zé se,

b) rész vé tel az igény be vett egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok el szá mo lá sá ban, fi nan szí ro zá sá ban,

c) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek és
az egész ség ügyi szol gál ta tók nak az el len õr zé se e tör vény
és az egész ség ügyi szol gál ta tók kal e tör vény sze rint kö tött
szer zõ dé sek alap ján,

d) egyéb, tör vény ben meg ál la pí tott fel ada tok.

(2) Az EBP az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás és az
 ahhoz kap cso ló dó, e tör vény ben meg ál la pí tott fel ada tok
mel lett ki zá ró lag a nem élet biz to sí tá si ág „bal eset”, „be -
teg ség”, il let ve „bal eset és be teg ség” vagy „egész ség biz -
to sí tás” ága za tai, to váb bá az élet biz to sí tá si ág ha gyo má -
nyos élet biz to sí tá si ága za tán be lü li bal ese ti és be teg sé gi
ki egé szí tõ biz to sí tá sok vo nat ko zá sá ban vé gez het a biz to -
sí tók ról és biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi
LX. tör vény (a továb biak ban: Bit.) 33.  §-ában meg ha tá ro -
zott ügy nö ki és töb bes ügy nö ki te vé keny sé get. Ügy nö ki és 
töb bes ügy nö ki te vé keny sé ge so rán az EBP ki zá ró lag
a Bit. 1. mel lék le te A) ré szé nek 1. és 2. pont já ban, B) ré szé -
nek a) pont já ban, va la mint a 2. mel lék le te I. ré szé nek utol -
só fran cia be kez dé sé ben meg ha tá ro zott biz to sí tá so kat
köz ve tít het. E te vé keny sé gek te kin te té ben az EBP-k fe let ti 
fel ügye le ti jog kört a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te (a továb biak ban: PSZÁF) gya ko rol ja.

4.  § (1) Az EBP olyan zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár -
sa ság, amely nek ala pí tó ja és e tör vény sze rin ti több sé gi
 tulajdonosa a Ma gyar Ál lam. Az ál la mi va gyon fel ügye le -
té ért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: va gyon ke ze lõ) jár
el a Ma gyar Ál lam ne vé ben az ala pí tás so rán és gya ko rol ja

a Ma gyar Ál lam rész vény esi jo ga it. A rész vény esi jo gok
gya kor lá sa so rán jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben
a va gyon ke ze lõ kö te les az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sét be sze rez ni.

(2) Az EBP 51% sza va za ti jo got biz to sí tó rész vé nyei
(a továb biak ban: for ga lom kép te len rész vé nyek) a Ma gyar
Ál lam for ga lom kép te len kincs tá ri va gyo ná ba, egyéb rész -
vé nyei az ala pí tás kor a Ma gyar Ál lam üz le ti va gyo ná ba
(a továb biak ban: for ga lom ké pes rész vé nyek) tar toz nak.

(3) Az EBP ala pí tá sá ra és mû kö dé sé re – ha e tör vény el -
té rõ en nem ren del ke zik – a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) és az ál la mi
va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény (a továb biak ban:
Vtv.) sza bá lya it kell al kal maz ni, az zal, hogy az EBP ala pí -
tá sa és mû kö dé se, va la mint az EBP rész vé nyei te kin te té -
ben a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács nak a Vtv.-ben 
meg ha tá ro zott jog kö rét a va gyon ke ze lõ gya ko rol ja.

(4) Az EBP te kin te té ben a Gt. V. fe je ze te nem al kal maz -
ha tó. A Gt. át ala ku lás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it az e tör -
vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni. Az EBP a
Gt. sze rin ti elõ tár sa ság ként nem mû köd het.

(5) Az EBP ala pí tá sá tól alap sza bá lyá nak a 161.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti mó do sí tá sá ig igaz ga tó ság megválasztá -
sára nem ke rül sor, az igaz ga tó ság jo ga it a ve zér igaz ga tó
gya ko rol ja.

(6) Az EBP ala pí tá sa, mû kö dé se, va la mint a for ga lom -
ké pes rész vé nyek ér té ke sí té se so rán a Vtv. 29.  §-ának (3)
és (5) be kez dé se, 33.  §-ának (1) be kez dé se, 39.  §-a és
42.  §-a, to váb bá az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 95.  §-ának (2)–(4) be kez dé se nem al -
kal maz ha tó.

(7) Az EBP leg alább 20 mil lió fo rint jegy zett tõ ké vel,
ki zá ró lag pénz be li hoz zá já ru lás sal ala pít ha tó.

(8) A for ga lom ké pes rész vé nyek csak törzs rész vé nyek
le het nek.

(9) Az EBP-ben – a Ma gyar Ál lam ki vé te lé vel – nem
sze rez het tu laj dont

a) gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, orvostech -
nikai esz köz gyár tó ja, for gal ma zó ja, gyó gyá sza ti el lá tás
nyúj tó ja, gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek
 jogosultja,

b) egész ség ügyi szol gál ta tó – ide ért ve a Ma gyar or szá -
gon mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ kül föl di szék he lyû
egész ség ügyi szol gál ta tót is –, va la mint an nak fenn tar tó ja,
mû köd te tõ je, il let ve tu laj do no sa,

c) aki az a) vagy b) pont sze rin ti sze mély fe lett leg alább 
több sé gi be fo lyást gya ko rol, vagy ezek leg alább több sé gi
be fo lyá sa alatt áll,

d) köz tes tü let,
e) más EBP ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, an nak kö ze li hoz -

zá tar to zó ja, a test vé ré nek há zas tár sa, élet tár sa, to váb bá a
há zas tár sá nak és az élet tár sá nak egye nes ág be li ro ko na és
test vé re, va la mint az egye nes ág be li ro ko ná nak há zas tár sa,
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f) aki má sik EBP-ben ré sze se dés sel, vagy an nak tu laj -
do no sá ban köz vet len ré sze se dés sel bír, il let ve ezek bár me -
lyi ké nek e) pont sze rin ti hoz zá tar to zó ja,

g) aki má sik EBP fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, könyv -
vizs gá ló ja, il let ve ezek bár me lyi ké nek e) pont sze rin ti
hoz zá tar to zó ja,

h) aki nek üz le ti kap cso lat rend sze re és tu laj do no si szer -
ke ze te ki zár ja az EBP fö löt ti ha té kony fel ügye let gya kor -
lá sát,

i) aki vég el szá mo lás alatt áll, vagy az el le ne in dí tott
csõd el já rás vagy fel szá mo lá si el já rás fo lya mat ban van,
 illetve ha a sze mé lyes joga sze rin ti ha son ló el já rás van
 folyamatban, vagy aki sze mé lyes joga sze rint ha son ló
hely zet ben van,

j) az, aki el len a tárgy évet meg elõ zõ öt nap tá ri éven be -
lül az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let (a továb biak ban: Fel -
ügye let) vagy a PSZÁF fel ügye le ti bír ság ki sza bá sá nál
 súlyosabb fel ügye le ti in téz ke dést al kal ma zott, vagy ezek
va la me lyi ke ál tal el ren delt, fel ügye le ti bír ság ki sza bá sá nál 
sú lyo sabb fel ügye le ti in téz ke dés van fo lya mat ban,

k) aki olyan EBP ki sebb sé gi tu laj do no sa volt, mely nek
mû kö dé si en ge dé lye a 6.  § (2) be kez dés b), d) vagy
e) pont ja alap ján vissza vo nás ra ke rült,

l) aki egy év nél ré geb ben le járt adó-, vám fi ze té si vagy
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gé nek – a
le te le pe dé se sze rin ti or szág vagy az aján lat ké rõ szék he lye
sze rin ti or szág jog sza bá lyai alap ján – nem tett ele get, ki vé -
ve, ha meg fi ze té sé re ha lasz tást ka pott,

m) aki nek te vé keny sé gét a jogi sze méllyel szem ben
 alkalmazható bün te tõ jo gi in téz ke dé sek rõl  szóló 2001. évi
CIV. tör vény 5.  §-a (2) be kez dé sé nek b), il le tõ leg g) pont ja 
alap ján a bí ró ság jog erõs íté le té ben kor lá toz ta, az el til tás
ide je alatt, il le tõ leg ha te vé keny sé gét más bí ró ság ha son ló
ok ból és mó don jog erõ sen kor lá toz ta,

n) aki a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé -
vel, a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló be je len té si kö te le zett ség
el mu lasz tá sá val és a kül föl di ek fog lal koz ta tá sá val össze -
füg gõ kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel kap cso lat ban – öt év -
nél nem ré geb ben meg ho zott – jog erõs köz igaz ga tá si, il le -
tõ leg bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott és mun ka ügyi
bír ság gal vagy be fi ze tés re kö te le zés sel súj tott jog sza bály -
sér tést kö ve tett el,

o) aki az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek az
egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá -
ról  szóló tör vénybe üt kö zõ – két év nél nem ré geb ben meg -
ho zott – jog erõs köz igaz ga tá si, il let ve bí ró sá gi ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tott és bír ság gal súj tott ma ga tar tást ta nú sí -
tott,

p) aki gaz da sá gi, il le tõ leg szak mai te vé keny sé gé vel
kap cso lat ban jog erõs bí ró sá gi íté let ben meg ál la pí tott bûn -
cse lek ményt kö ve tett el, amíg a bün te tett elõ élet hez fû zõ -
dõ hát rá nyok alól nem men te sült,

q) aki a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) sze rin ti bûn szer ve zet -
ben rész vé tel – ide ért ve bûn cse lek mény bûn szer ve zet ben
tör té nõ el kö ve té sét is –, vesz te ge tés, vesz te ge tés nem zet -
kö zi kap cso la tok ban, az eu ró pai kö zös sé gek pénz ügyi

 érdekeinek meg sér té se, il let ve pénz mo sás bûn cse lek -
ményt, vagy sze mé lyes joga sze rin ti ha son ló bûn cse lek -
ményt kö ve tett el, fel té ve, hogy a bûn cse lek mény el kö ve -
té se jog erõs bí ró sá gi íté let ben meg ál la pí tást nyert, amíg a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól nem men te sült.

(10) A (9) be kez dés q) pont já ban em lí tett ha son ló bûn -
cse lek mény alatt az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban le te -
le pe dett aján lat te võ ese té ben a 98/733/IB ta ná csi együt tes
fel lé pés 2. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn -
szer ve zet ben való rész vé telt, az 1997. má jus 26-i ta ná csi
jogi ak tus 3. cik ké ben meg ha tá ro zott kor rup ci ót, il le tõ leg
a 98/742/IB ta ná csi együt tes fel lé pés 3. cik ké nek (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor rup ci ót, az Eu ró pai Kö zös -
sé gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del mé rõl  szóló egyez mény
1. cik ke sze rin ti csa lást, va la mint a pénz ügyi rend sze rek
pénz mo sás cél já ra való fel hasz ná lá sá nak meg elõ zé sé rõl
 szóló, 1991. jú ni us 10-i 91/308/EGK ta ná csi irány elv
1. cik ké ben meg ha tá ro zott pénz mo sást kell ér te ni.

(11) A ki sebb sé gi tu laj do nos az össze fér he tet len sé get
an nak be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kö te les
a Fel ügye let nek be je len te ni. A ki sebb sé gi tu laj do nos az
össze fér he tet len ség be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül kö te les az össze fér he tet len ség meg szün te té sé re. A
ki sebb sé gi tu laj do nos leg ké sõbb a 60 na pos ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 8 na pon be lül kö te les a Fel ügye let nek iga zol ni
az össze fér he tet len ség meg szün te té sét. E kö te le zett sé gek
bár me lyi ké nek el mu lasz tá sa ese tén az össze fér he tet len ség
meg szün te té sé nek iga zo lá sá ig a ki sebb sé gi tu laj do nos
sza va za ti jo gát nem gya ko rol hat ja és nem jo go sult osz ta -
lék ra, a Ma gyar Ál lam pe dig él het vé te li jo gá val.

AZ EBP MÛKÖDÉSE

Mûködési engedély

5.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás nyúj tá sá hoz
a Fel ügye let ál tal ki adott mû kö dé si en ge dély szük sé ges.
A mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sá ra az en ge dé lye zés re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A Fel ügye let an nak a ké rel me zõ nek ad mû kö dé si en -
ge délyt, amely az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek meg fe lel.

(3) Az EBP-nek a mû kö dé si en ge dély meg adá sa irán ti
ké rel mé hez csa tol nia kell

a) az alap tõ ke-eme lés rõl  szóló cég bí ró sá gi vég zést;
b) az alap sza bályt;
c) az üz let sza bály zat ter ve ze tét;
d) az EBP e tör vény sze rin ti sa ját tõ ké jé nek ren del ke -

zés re bo csá tá sát iga zo ló ira to kat;
e) az EBP jegy zett tõ ké jé ben leg alább öt szá za lé kos

 részesedéssel vagy sza va za ti jog gal ren del ke zõ tu laj do nos
és a köz ve tett tu laj do no sok azo no sí tá sá ra al kal mas ada -
tokat;
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f) a kö zép tá vú – az elsõ há rom nap tá ri évre vonat -
kozó – üz le ti ter vet;

g) a mû kö dés hez szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te -
lek meg lé tét iga zo ló ok ira to kat;

h) a foly tat ni kí vánt te vé keny sé gek re, va la mint a pénz -
tár tag ság ra vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket;

i) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott, il le tõ leg jog sza bá lyon ala pu ló adat szol gál ta tá sok
tel je sí té sé re fel ké szült, va la mint azt, hogy az ah hoz szük -
sé ges tech ni kai fel té te lek ren del ke zés re áll nak;

j) szám vi te li po li ti ká já nak, rész le tes szám vi te li rend -
sze ré nek ter ve ze tét;

k) az EBP lik vi di tá sát, fi ze tõ ké pes sé gét sú lyo san ve -
szé lyez te tõ ál la pot ese tén al kal ma zan dó el já rás rend jét
meg ha tá ro zó sza bály zat ter ve ze tét;

l) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ter ve ze tét;
m) a be teg út-szer ve zés re vo nat ko zó sza bály zat ter ve -

ze tét;
n) a vá ró lis ta-sza bály zat ter ve ze tét;
o) a pa nasz ke ze lé si sza bály zat ter ve ze tét.

(4) A Fel ügye let a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met
el uta sít ja, ha

a) a ké rel me zõ az e tör vény ben vagy az e tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban fog lalt ren del ke -
zé sek nek nem fe le l meg,

b) az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek való
meg fe le lést hi telt ér dem lõ mó don nem iga zol ja, vagy

c) a ké rel me zõ meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot kö zölt.

6.  § (1) Az EBP tag lét szá ma az át lé pés re nyit va álló idõ -
szak utol só nap ján leg alább 500 ezer fõ és nem ha lad ja
meg a 2 mil lió fõt.

(2) A Fel ügye let az EBP mû kö dé si en ge dé lyét vissza -
von ja, ha

a) az en ge dély ki adá sá nak fel té te lei már nem áll nak
fenn, és azok há rom hó na pon be lül nem pó tol ha tók, az zal,
hogy a tag lét szám ra vo nat ko zó mû kö dé si fel té telt az át lé -
pé si idõ szak vé gén kell vizs gál ni,

b) az EBP a nem vi ta tott tar to zá sát az ese dé kes sé get
kö ve tõ hat van na pon be lül nem egyen lí tet te ki, és va gyo na
(esz kö zei) az is mert hi te le zõk kö ve te lé sé nek ki elé gí té sé re
nem nyúj ta na fe de ze tet,

c) az en ge déllyel ren del ke zõ a mû kö dé sét a mû kö dé si
en ge dé lye ki adá sá nak idõ pont já tól szá mí tott há rom hó na -
pon be lül nem kez di meg, vagy há rom hó na pot meg ha la dó
idõ tar tam alatt nem gya ko rol ja,

d) az en ge déllyel ren del ke zõ a te vé keny ség re vonat -
kozó, e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
elõ írásokat is mét lõ dõ en vagy sú lyo san meg sze gi,

e) az en ge délyt a Fel ügye let meg té vesz té sé vel, vagy
más jog sza bály sér tõ mó don sze rez ték meg.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ese tek ben a jog utód nél kü li
meg szû nés sza bá lya it kell al kal maz ni.

Az EBP alap sza bá lya

7.  § (1) Az EBP alap sza bá lyá nak tar tal maz nia kell az
1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket, azok tól
ér vé nye sen el tér ni nem le het.

(2) Az alap sza bály egyéb ren del ke zé sei egy sze rû szó -
több ség gel ál la pít ha tó ak meg, il let ve mó do sít ha tók.

Az EBP részvényei és a részvényesi jogok
 gyakorlása

8.  § (1) Az EBP át vál toz tat ha tó és jegy zé si jo got biz to -
sí tó köt vényt nem bo csát hat ki.

(2) Az EBP rész vé nyei ki zá ró lag név re  szóló rész vé -
nyek le het nek. Az EBP sa ját rész vényt nem sze rez het.

(3) Sem mis az a meg ál la po dás, amely a for ga lom kép te -
len rész vé nyek kel kap cso la tos sza va za ti jog ki zá rá sá ra,
kor lá to zá sá ra vagy meg ha tá ro zott mó don való gyakorlá -
sára vo nat ko zik.

(4) A for ga lom kép te len rész vé nyek lik vi dá ci ós há nyad -
hoz fû zõ dõ el sõbb sé get biz to sí tó el sõbb sé gi rész vé nyek.
Az el sõbb sé gi rész vé nyek hez fû zõ dõ jo go kat az alap sza -
bály ha tá roz za meg.

(5) A Ma gyar Ál lam ne vé ben a rész vény esi jo go kat
a va gyon ke ze lõ sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján
gya ko rol ja. Nem le het meg ha tal ma zott az Igaz ga tó ság
vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja, il let ve az EBP mun ka -
vál la ló ja.

Forgalomképes részvényekre vonatkozó jogok
és korlátozások

9.  § (1) A Ma gyar Ál la mot a for ga lom ké pes rész vé nyek
te kin te té ben elõ vá sár lá si és vé te li jog il le ti meg. A Ma gyar 
Ál lam ne vé ben e jo go kat a va gyon ke ze lõ jo go sult gya ko -
rol ni.

(2) A for ga lom ké pes rész vé nyek re vo nat ko zó elõ vá sár -
lá si jog gya kor lá sa so rán a szer zõ dé ses aján la tot a va gyon -
ke ze lõ vel kell kö zöl ni, és a va gyon ke ze lõ az elõ vá sár lá si
jog gya kor lá sá ról  szóló nyi lat ko za tát a szer zõ dé ses aján lat
kéz hez vé te lét kö ve tõ 60 na pon be lül te he ti meg. A for ga -
lom ké pes rész vé nyek re vo nat ko zó adás vé te li szer zõ dés -
ben 60 nap nál rö vi debb fi ze té si ha tár idõ nem köt he tõ ki.

(3) A Ma gyar Ál lam a for ga lom ké pes rész vé nyek re
 vonatkozó vé te li jo gát gya ko rol hat ja:

a) a 4.  § (11) be kez dé sé ben fog lalt eset ben,
b) amennyi ben a ki sebb sé gi tu laj do nos sal szem ben

csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, hi va tal ból való tör -
lési vagy ezek kel egyen ér té kû el já rás in dul,

c) ha a 161.  § (2) be kez dé se sze rin ti alap tõ ke-eme lés
meg hi ú sul, vagy a ki sebb sé gi tu laj do nos a rész vény el len -
ér té két ha tár idõ ben nem fi zet te meg.
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(4) A vé te li jog gya kor lá sa ese tén fi ze ten dõ vé tel árat a
2. mel lék let sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(5) A for ga lom ké pes rész vény ér vé nye sen nem ter hel -
he tõ meg, arra hasz ná lat ra, va gyon ke ze lés be, hasz no sí tás -
ba, más ha son ló jog cí men hasz nok sze dé sé re vagy az ab -
ból ere dõ jo gok – így kü lö nö sen sza va za ti jo gok, osz ta lék -
fi ze tés hez fû zõ dõ jo gok – gya kor lá sá ra vo nat ko zó meg ál -
la po dás, kép vi se le ti meg ál la po dás, rész vény-köl csön adá si 
meg ál la po dás, rész vé nyek fe let ti jo gok gya kor lá sá nak
 ellenértékért vagy el len ér ték nél kü li át en ge dé sé rõl  szóló
meg ál la po dás ér vé nye sen nem köt he tõ.

(6) A for ga lom ké pes rész vé nyek hez kap cso ló dó vagy
ab ból ere dõ kö ve te lé sek – így kü lö nö sen osz ta lék kö ve te -
lés – sze mély hez fû zõd nek, azok ér vé nye sen nem en ged -
mé nyez he tõ ek.

(7) Nem fi zet he tõ osz ta lék és osz ta lék elõ leg az elsõ
 értékesítés ke re té ben tör té nõ rész vény szer zés rész vény -
könyv be való be jegy zé sét kö ve tõ har ma dik tel jes üz le ti év
éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ig. Az így fel hal mo zott
ered mény tar ta lék össze gé bõl a rész vé nye sek szá má ra ki fi -
ze tés e ha tár idõ el tel tét köve tõen sem tel je sít he tõ.

(8) A va gyon ke ze lõ ak kor is kö te les e tör vénynek meg -
fe le lõ ver se nyez te té si el já rást in dí ta ni for ga lom ké pes
rész vény ér té ke sí té se ér de ké ben, ha az a 159.  § sze rin ti
 értékesítését köve tõen ke rül a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba.
A va gyon ke ze lõ a ver se nyez te té si el já rást a for ga lom ké -
pes rész vény Ma gyar Ál lam ál tal tör té nõ meg szer zé sé nek
rész vény könyv be való be jegy zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül
kö te les meg in dí ta ni.

AZ EBP SZERVEZETE

Közgyûlés

10.  § (1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ki zá ró la gos
köz gyû lé si ha tás kö ri sza bá lyok kal el len té te sen meg kö tött
jog ügy let sem mis.

(2) A köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó jog -
ügy le tek nél az ügy let ér té ké nek ki szá mí tá sá nál a köz be -
szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 35–40.  §-a
irány adó.

11.  § (1) A köz gyû lé sen a Fel ügye let kép vi se lõ je és
a könyv vizs gá ló ta nács ko zá si jog gal részt vesz.

(2) A ve ze tõ ál lá sú sze mé lye ket – ta nács ko zá si jog -
gal – az EBP köz gyû lé sé nek fe le lõs sé gi te rü le tü ket érin tõ
na pi ren di pont jai tár gya lá sá ra meg kell hív ni.

(3) A köz gyû lés a ha tá ro za ta it – az alap sza bály el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – egy sze rû szó több ség gel hoz za.

(4) Az igaz ga tó ság a köz gyû lé si jegy zõ könyv egy hi te -
les pél dá nyát és a je len lé ti ívet a köz gyû lés be fe je zé sét

 követõ har minc na pon be lül kö te les a cég bí ró ság hoz,
a Fel ügye let hez és a va gyon ke ze lõ höz be nyúj ta ni.

Igazgatóság

12.  § (1) A ki sebb sé gi tu laj do nos sal mû kö dõ EBP-ben
hat ta gú igaz ga tó ság lét re ho zá sa kö te le zõ. Az EBP igaz ga -
tó sá gá ban leg alább egy olyan tag nak kell len nie, aki az
EBP-vel mun ka vi szony ban áll (a továb biak ban: bel sõ
tag).

(2) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a bel sõ tag
mun ka vi szo nyá nak meg szû né sé vel egy ide jû leg az igaz ga -
tó sá gi tag ság is meg szû nik.

(3) Az Igaz ga tó ság két tag já nak sze mé lyé re a va gyon -
ke ze lõ, egy tag já nak sze mé lyé re az egész ség biz to sí tá sért
fe le lõs mi nisz ter, há rom tag já nak sze mé lyé re a ki sebb sé gi
tu laj do nos tesz ja vas la tot. A több sé gi tu laj do nos ál tal
 jelölt egyik sze mély az EBP igaz ga tó sá gá nak el nö ke.

(4) A köz gyû lés a (3) be kez dés sze rint je lölt ta go kat
 köteles meg vá lasz ta ni, ki vé ve, ha tör vényi ki zá ró ok áll
fenn ve lük szem ben.

(5) Amennyi ben az EBP-ben nincs ki sebb sé gi tulaj -
donos, az igaz ga tó sá gi tag ság gal járó jo go kat a vagyon -
kezelõ gya ko rol ja.

13.  § (1) Az igaz ga tó ság fel adat kö rét, mû kö dé sé nek
alap ve tõ sza bá lya it az 1. mel lék let ál la pít ja meg.

(2) Az igaz ga tó ság ré szé re a Gt. 30.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel ment vény nem ad ha tó.

Összeférhetetlenség

14.  § (1) Nem le het az EBP igaz ga tó sá gá nak tag ja:
a) or szág gyû lé si kép vi se lõ, eu ró pai par la men ti kép -

viselõ, fõ pol gár mes ter, pol gár mes ter, me gyei köz gyû lés
el nö ke, me gyei (fõ vá ro si) köz gyû lés tag ja, he lyi ön kor -
mány zat kép vi se lõ tes tü le té nek tag ja, il let ve ki sebb sé gi
ön kor mány za ti kép vi se lõ,

b) ál la mi ve ze tõ, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze -
tõ je és an nak he lyet te se,

c) az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke, al el nö ke, ve ze tõi
és szám ve või,

d) a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke, al el nö ke, a Mone -
táris Ta nács tag ja,

e) a Fel ügye let el nö ke, al el nö ke, ve ze tõi és köztiszt -
viselõi, a PSZÁF fõ igaz ga tó ja, he lyet te sei és köz tiszt vi se -
lõi, il let ve e szer vek fel ügye le ti ta ná csa i nak tag jai, va la -
mint a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács tag ja,

f) más EBP vagy más EBP-ben be fo lyá so ló ré sze se dés -
sel ren del ke zõ tár sa ság igaz ga tó sá gi tag ja, ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja és al kal ma zott ja, va la -
mint más EBP rész vé nye se,
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g) az EBP bel sõ el len õr zé si rész le gé nek al kal ma zott ja,
h) egész ség ügyi szol gál ta tó nak, gyógy szer és gyó gyá -

sza ti se géd esz köz, or vos tech ni kai esz köz gyár tó já nak, for -
gal ma zó já nak, gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dély
jo go sult já nak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, tu laj do no sa,

i) aki a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet -
kez mé nyek alól nem men te sült,

j) az a sze mély, aki be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke -
zett, il let ve ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, ve ze tõ ál lá sú sze mély
volt olyan pénz ügyi in téz mény nél, biz to sí tó nál, ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár nál, egész ség ügyi szol gál ta tó -
nál, be fek te té si vál lal ko zás nál, be fek te té si alap ke ze lõ nél
és koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ nél, ame lyet fel kel lett szá -
mol ni, és aki nek sze mé lyes fe le lõs sé gét e hely zet ki ala ku -
lá sá ért jog erõs bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat meg ál la pí -
tot ta,

k) az a sze mély, aki sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér -
tet te e tör vény vagy más, pénz ügyi te vé keny ség re vo nat -
ko zó jog sza bály elõ írásait és e miatt vele szem ben a Fel -
ügye let vagy a PSZÁF 5 év nél nem ré geb ben kelt jog erõs
ha tá ro za tá ban a ki szab ha tó leg ma ga sabb össze gû bír sá got
al kal maz ta, il let ve a bí ró ság 5 év nél nem ré geb ben kelt
jog erõs ha tá ro za tá ban fe le lõs sé gét meg ál la pí tot ta,

l) aki az e tör vény sze rin ti rész vény ér té ke sí té si el já rás
elõ ké szí té sé ben vagy le bo nyo lí tá sá ban részt vett,

m) akit a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val fog lal ko zás tól
el til tás ként el til tott at tól, hogy gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ
mun ka vál la ló ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je le gyen mind ad dig, 
amíg az el til tás ha tá lya alatt áll,

n) az a)–h) és l) pont sze rin ti sze mé lyek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja.

(2) Aki vel szem ben a Btk. XV. fe je ze té nek VII. és VIII.
cí mé ben, a XVII. és XVIII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény  miatt az ügyész vá dat emelt, vagy kül föl -
dön az ille té kes ha tó ság vá dat emelt olyan va gyon el le ni
vagy gaz da sá gi bûn cse lek mény  miatt, amely a ma gyar jog
sze rint is bün te ten dõ, a bün te tõ el já rás jog erõs be fe je zé sé ig 
nem le het az igaz ga tó ság tag ja, il let ve igaz ga tó sá gi tag sá -
gát fel kell füg gesz te ni.

15.  § (1) Az EBP-nél ve ze tõ tiszt ség vi se lõ nek és ve ze tõ
ál lá sú sze mély nek az ne vez he tõ ki, il let ve az vá laszt ha tó
meg, aki nek sze mé lyét a meg vá lasz tás, il let ve a ki ne ve zés
ter ve zett idõ pont ját har minc nap pal meg elõ zõ en az EBP a
Fel ügye let nek be je len tet te, és a Fel ügye let azt jó vá hagy ta.
A Fel ügye let nem ta gad hat ja meg a jó vá ha gyást, ha a be je -
len tés ben meg je lölt sze mély meg fe lel az e tör vény ben fog -
lalt fel té te lek nek.

(2) A jó vá ha gyást meg adott nak kell te kin te ni, ha a Fel -
ügye let a ké re lem kéz hez vé te lét kö ve tõ har minc na pon be -
lül azt nem uta sít ja el, a jó vá ha gyá si el já rást nem füg gesz ti
fel, a hi ány pót lás ér de ké ben nem in téz ke dik, vagy az el já -
rás is mé telt meg in dí tá sát, il let ve a hi ány pót lás be ér ke zé sét 
kö ve tõ har minc na pon be lül nem hoz za meg ha tá ro za tát.

Kép vi se let

16.  § (1) Cég jegy zés re – ide ért ve a bank szám la fe let ti
ren del ke zést is – és az EBP ne vé ben az egész ség biz to sí tá si 
szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zett ség vál la lás ra az
igaz ga tó ság tag jai és a cég ve ze tõ kö zül két sze mély együt -
te sen jo go sult.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti együt tes alá írá si jog – az
EBP igaz ga tó sá ga ál tal jó vá ha gyott bel sõ sza bály zat ban
rög zí tett el já rá si rend sze rint, együt tes alá írá si jog ként –
a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek kö ré ben át ru ház ha tó. A pénz tár -
tag ké ré sé re az EBP ne vé ben kö te le zett sé get vál la ló sze -
mély alá írá si jo gát meg ha tá ro zó bel sõ sza bály za tot és az
át ru há zás ról  szóló meg ál la po dást be kell mu tat ni.

A vezetõ állású személyek

17.  § (1) Az EBP ve ze tõ ál lá sú sze mély ként
a) cég ve ze tõt,
b) ve ze tõ jog ta ná csost,
c) szám vi te li ren dért fe le lõs ve ze tõt,
d) bel sõ el len õr zé si ve ze tõt (bel sõ el len õrt),
e) ve ze tõ or vost,
f) ve ze tõ gyógy sze részt

kö te les fog lal koz tat ni, aki ket az EBP ki zá ró lag munka -
viszony ke re té ben al kal maz hat.

(2) Ve ze tõ ál lá sú sze mély az le het, aki
a) nem esik a 14.  §-ban fog lalt kor lá to zá sok alá,
b) leg alább 5 éves biz to sí tá si; egész ség biz to sí tá si; ön -

kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá ri; vál la la ti gaz dál ko dá si
vagy pénz ügyi, il let ve az ál lam igaz ga tás pénz ügyi, gaz da -
sá gi vagy egész ség ügyi te rü le tén szer zett ve ze tõi gya kor -
lat tal ren del ke zik az zal, hogy az elõ írt szak mai gya kor lat
be fe je zé se nem es het az en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá -
sát 10 év vel meg elõ zõ idõ pont nál ko ráb bi idõ pont ra,

c) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik, és
d) EBP-nél nem te vé keny ke dik könyv vizs gá ló ként.

(3) Az EBP-nél ve ze tõ ál lá sú sze mély nem le het az, aki
a) be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zik, il let ve ve ze -

tõ tiszt ség vi se lõ, ve ze tõ ál lá sú sze mély olyan pénz ügyi
 intézménynél, biz to sí tó nál, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tár nál, egész ség ügyi szol gál ta tó nál, amely ese té ben a
fi ze tõ kép te len sé get ki zá ró lag fel ügye le ti szer ve ál tal al -
kal ma zott fel ügye le ti in téz ke dés sel le he tett el ke rül ni, és
aki nek sze mé lyes fe le lõs sé gét e hely zet ki ala ku lá sá ért jog -
erõs bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, vagy

b) be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zett, il let ve ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõ, ve ze tõ ál lá sú sze mély volt olyan pénz -
ügyi in téz mény nél, biz to sí tó nál, ön kén tes köl csö nös biz -
to sí tó pénz tár nál, egész ség ügyi szol gál ta tó nál, ame lyet fel
kel lett szá mol ni, és aki nek sze mé lyes fe le lõs sé gét e hely -
zet ki ala ku lá sá ért jog erõs bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat
meg ál la pí tot ta;
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c) sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér tet te e tör vény vagy 
más, pénz ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály elõ -
írásait és e miatt vele szem ben a Fel ügye let vagy a PSZÁF
5 év nél nem ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro za tá ban a ki szab -
ha tó leg ma ga sabb össze gû bír sá got al kal maz ta, il let ve a
bí ró ság 5 év nél nem ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro za tá ban
fe le lõs sé gét meg ál la pí tot ta;

d) más EBP ve ze tõ ál lá sú sze mé lye, vagy könyvvizs -
gálója.

A cégvezetõ

18.  § (1) Az EBP-nél leg alább egy cég ve ze tõ mû kö dik.

(2) A cég ve ze tõ fe lett a mun kál ta tói jo go kat az igaz ga -
tó ság gya ko rol ja.

(3) Az EBP cég ve ze tõ jé nek az ne vez he tõ ki, aki meg -
felel a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek.

Vezetõ jogtanácsos

19.  § (1) Ve ze tõ jog ta ná csos ként a 17.  § (2) be kez dé sé -
nek b) és c) pont já tól el té rõ en az al kal maz ha tó, aki

a) ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség gel ren -
del ke zik,

b) jogi szak vizs gát tett,
c) leg alább 5 éves, biz to sí tó nál; az ál lam igaz ga tás

pénz ügyi, gaz da sá gi, egész ség ügyi vagy egészségbizto -
sítási te rü le tén; a biz to sí tók, biz to sí tás köz ve tí tõk, szak -
tanácsadók szak mai ér dek vé del mi szer vé nél; biz to sí tás -
köz ve tí tõi te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet nél 
szer zett jogi gya kor lat tal, vagy biz to sí tá si szak ta nács adói
szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.

(2) A ve ze tõ jog ta ná csos el len õr zi, és alá írá sá val iga zol -
ja, hogy a Fel ügye let hez en ge dé lye zés re be nyúj tott vagy a
be je len té si kö te le zett ség alap ján meg kül dött ok má nyok a
jog sza bá lyok nak meg fe lel nek.

Számviteli rendért felelõs vezetõ

20.  § (1) Szám vi te li ren dért fe le lõs ve ze tõ ként a 17.  §
(2) be kez dé sé nek b) és c) pont já tól el té rõ en az al kal maz -
ha tó, aki

a) szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség gel,
b) mér leg ké pes köny ve lõi szak ké pe sí tés sel,
c) leg alább 5 éves, biz to sí tó nál; ön kén tes köl csö nös

biz to sí tó pénz tár nál; pénz ügyi in téz mény nél; be fek te té si
vál lal ko zás nál; be fek te té si alap ke ze lõ nél; koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ nél; az ál lam igaz ga tás pénz ügyi, gaz da sá gi
vagy egész ség biz to sí tá si te rü le ten szer zett szám vi te li vagy 
el len õr zé si gya kor lat tal
ren del ke zik.

(2) A szám vi te li ren dért fe le lõs ve ze tõ el len õr zi, és a
cég ve ze tõ mel lett alá írá sá val iga zol ja a Fel ügye let nek be -
kül dött éves be szá mo ló, éves és ne gyed éves je len tés helyt -
ál ló sá gát.

Belsõ ellenõr

21.  § (1) Az EBP kö te les a fel ügye lõ bi zott ság szak mai
irá nyí tá sa alá tar to zó bel sõ el len õrt al kal maz ni.

(2) Bel sõ el len õr ként a 17.  § (2) be kez dé sé nek b) és
c) pont já tól el té rõ en az al kal maz ha tó, aki

a) szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség gel,
b) leg alább 5 éves, biz to sí tó nál; ön kén tes köl csö nös

biz to sí tó pénz tár nál; pénz ügyi in téz mény nél; be fek te té si
vál lal ko zás nál; be fek te té si alap ke ze lõ nél; koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ nél; az ál lam igaz ga tás pénz ügyi, gaz da sá gi
vagy egész ség biz to sí tá si te rü le ten szer zett el len õr zé si
gya korlattal
ren del ke zik.

(3) A bel sõ el len õr fel ada ta
a) az EBP bel sõ sza bály za tok nak meg fe le lõ mû kö dé sé -

nek, va la mint
b) az EBP ál tal vég zett te vé keny ség nek a tör vényesség, 

a biz ton ság, az át te kint he tõ ség és a cél sze rû ség szem pont -
já ból tör té nõ
vizs gá la tá ra ter jed ki.

(4) A bel sõ el len õr nek – a (3) be kez dés ben fog lal ta kon
túl me nõ en – az EBP ál tal a Fel ügye let ré szé re adott je len -
té sek és adat szol gál ta tá sok tar tal mi he lyes sé gét és tel jes -
sé gét is leg alább ne gyed éven te el len õriz nie kell.

(5) A bel sõ el len õr je len té se it mind a fel ügye lõ bi zott ság,
mind az igaz ga tó ság ré szé re kö te les meg kül de ni. A bel sõ
 ellenõr je len té se it kö te les a fel ügye le ti el len õr zés al kal má val
az el len õr zést vég zõk ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(6) A bel sõ el len õr fe let ti mun kál ta tói jo go kat köz vet le -
nül a cég ve ze tõ gya ko rol ja.

Vezetõ gyógyszerész

22.  § (1) Ve ze tõ gyógy sze rész ként a 17.  § (2) be kez dé -
sé nek b), c) és d) pont já tól el té rõ en az al kal maz ha tó, aki

a) gyógy sze ré szi dip lo má val,
b) leg alább öt éves szak mai gya kor lat tal,
c) egész ség biz to sí tá si szerv nél, biz to sí tó nál vagy

egész ség ügyi szol gál ta tó nál leg alább 5 éves ve ze tõi gya -
kor lat tal
ren del ke zik.

(2) A ve ze tõ gyógy sze rész fe le lõs az EBP kü lön jog sza -
bály ban meg fo gal ma zott egész ség-szak mai fel ada ta i nak
a szak mai sza bá lyok nak és a jog sza bá lyok nak való meg -
felelõ el lá tá sá ért.
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Vezetõ orvos

23.  § (1) Ve ze tõ or vos ként a 17.  § (2) be kez dé sé nek
b) és c) pont já tól el té rõ en az al kal maz ha tó, aki

a) or vo si dip lo má val,
b) szak or vo si szak ké pe sí tés sel,
c) egész ség biz to sí tá si szerv nél, biz to sí tó nál, egész ség -

ügyi szol gál ta tó nál vagy egész ség ügyi igaz ga tá si szerv nél
leg alább 5 éves szak mai gya kor lat tal
ren del ke zik.

(2) A ve ze tõ or vos fe le lõs az EBP kü lön jog sza bály ban
meg fo gal ma zott egész ség szak mai fel ada ta i nak a szak mai
sza bá lyok nak és a jog sza bá lyok nak való meg fe le lõ el lá tá -
sá ért.

(3) A ve ze tõ or vos az EBP ál tal al kal ma zott el len õr zõ
or vo sok köz re mû kö dé sé vel el lát ja az EBP ál tal fi nan szí ro -
zott egész ség ügyi szol gál ta tá sok szak mai sza bá lyok nak,
jog sza bá lyok nak, va la mint a szer zõ dés ben fog lal tak nak
való meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé sé vel kap cso la tos, e tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel ada to kat.

Felelõsség

24.  § (1) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és a ve ze tõ ál lá sú sze -
mé lyek min den kor e tiszt sé gük kel járó fo ko zott szak mai
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ gon dos ság gal és szak ér te -
lem mel kö te le sek el jár ni.

(2) Az EBP fi ze tés kép te len sé gé vel fe nye ge tõ hely zet
be kö vet kez tét köve tõen, az igaz ga tó ság és a cég ve ze tõ
ügy ve ze té si fel ada ta it a pénz tár ta gok és ezt köve tõen a
 hitelezõi ér de ke i nek el sõd le ges sé ge alap ján kö te le sek
 ellátni.

Felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló

25.  § (1) Az EBP-nél öt ta gú fel ügye lõ bi zott ság lét re ho -
zá sa kö te le zõ. A fel ügye lõ bi zott ság há rom tag já ra – eb bõl
egy tag ra az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ja vas la tá ra
is fi gye lem mel – a va gyon ke ze lõ, egy tag já ra a ki sebb sé gi
tu laj do nos tesz ja vas la tot.

(2) A fel ügye lõ bi zott ság el nö ké nek sze mé lyé re az Ál la -
mi Szám ve võ szék tesz ja vas la tot, e te kin tet ben a Gt. 34.  §
(2) be kez dé se nem al kal ma zan dó.

(3) A fel ügye lõ bi zott ság tag ja EBP-vel nem áll hat mun -
ka vi szony ban. Az EBP fel ügye lõ bi zott sá ga te kin te té ben a 
Gt. 38. és 39.  §-ában meg ha tá ro zott sza bá lyok nem al kal -
maz ha tó ak.

(4) Az EBP fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja az le het, aki
meg fe lel a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, az zal,
hogy a 17.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal ta kat
csak a fel ügye lõ bi zott ság el nö ké re kell al kal maz ni.

(5) A fel ügye lõ bi zott ság tag ja vo nat ko zá sá ban a
15.  §-ban fog lal ta kat is al kal maz ni kell.

(6) Amennyi ben az EBP-ben nincs ki sebb sé gi tu laj do -
nos, az (1) be kez dés sze rin ti ja vas lat té te li jo got a va gyon -
ke ze lõ gya ko rol ja.

(7) Az EBP ala pí tá sá tól alap sza bá lyá nak 161.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti mó do sí tá sá ig fel ügye lõ bi zott sá got nem
kell lét re hoz ni.

26.  § (1) Az EBP kö te les könyv vizs gá lót al kal maz ni. A
könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra csak ak kor ad ha tó az
ér vé nyes könyv vizs gá lói en ge déllyel ren del ke zõ, be jegy -
zett könyv vizs gá ló (könyv vizs gá ló tár sa ság) ré szé re meg -
bí zás, ha a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra az ál ta la ve ze -
tett pénz ügyi in téz mé nyi, biz to sí tói, pénz tá ri vagy be fek -
te té si vál lal ko zá si mi nõ sí té sû könyv vizs gá lók, il let ve
pénz ügyi in téz mé nyi, biz to sí tói, pénz tá ri vagy be fek te té si
vál lal ko zá si mi nõ sí té sû könyv vizs gá ló tár sa sá gok név -
jegy zé ké ben a könyv vizs gá lót ha tá ro za tá val nyil ván tar -
tás ba vet te.

(2) A Gt.-ben meg ha tá ro zott ki zá ró oko kon fe lül nem
le het könyv vizs gá ló az, aki más EBP könyv vizs gá ló ja
vagy 3 éven be lül más EBP könyv vizs gá ló ja volt.

(3) Könyv vizs gá ló csak az le het, aki nem esik a 14.  §-ban
fog lalt kor lá to zá sok alá. A könyv vizs gá ló, könyv vizs gá ló
tár sa ság vo nat ko zá sá ban a 15.  §-ban fog lal ta kat is al kal maz ni 
kell.

27.  § A fel ügye lõ bi zott ság tag ja és a könyv vizs gá ló
 köteles a Fel ügye le tet ér te sí te ni min den olyan kö rül mény -
rõl, amely az EBP mû kö dé sét ve szé lyez te ti, így kü lö nö -
sen, ha a pénz ügyi terv vagy pénz ügyi hely re ál lí tá si terv
el ké szí té sé re okot adó kö rül mé nyek kö vet kez tek be.

Az EBP mûködésének egyéb feltételei

28.  § (1) Az EBP a pénz tár ta gi jog vi szonnyal, to váb bá
a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ
egész ség ügyi szol gál ta tá sok kal kap cso la tos tel jes körû
ügy in té zést (tá jé ko zó dást, pa nasz be je len tést) le he tõ vé
tevõ, egy sé ges, leg alább a mun ka na po kon napi 8 óra idõ -
tar tam ban, leg alább heti egy mun ka na pon leg alább
18  óráig nyit va tar tó, aka dály men te sí tett ügy fél szol gá la ti
iro dát mû köd tet

a) a hoz zá ren delt me gyék szék he lyén, il let ve a hoz zá -
ren delt te rü le ten,

b) azon vá ro sok ban, ame lyek ben leg alább 25 ezer
pénz tár tag ja ren del ke zik la kó hellyel.

(2) Az EBP az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl ügy fél -
szol gá la ti iro dát mû köd tet – amennyi ben nincs a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás te rü le tén az (1) be kez dés a)–b) pont ja i -
ban fog lal tak nak meg fe le lõ te le pü lés – azon több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás leg alább egy te le pü lé sén, amely több cé lú
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kis tér sé gi tár su lás te rü le tén leg alább 10 ezer pénz tár tag ja
ren del ke zik la kó hellyel az zal, hogy ez eset ben az (1) be -
kez dés ben fog lalt, a nyit va tar tás ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket nem kell al kal maz ni. Az ügy fél szol gá la ti fel ada tok
moz gó ügy fél szol gá lat út ján is el lát ha tók.

(3) Ügy fél szol gá la ti iro dát az EBP-k kö zö sen is mû köd -
tet het nek.

(4) Az EBP fo lya ma to san hív ha tó disz pé cser szol gá la tot 
mû köd tet, to váb bá rend sze res idõ kö zön ként fris sí tett tar -
ta lom mal in ter ne tes fe lü le tet mû köd tet, amely al kal mas

a) a szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek rend jé rõl, le he tõ -
sé ge i rõl, az igény be ve he tõ egész ség ügyi szol gál ta tók
 elérésérõl  szóló tá jé koz ta tás ra,

b) a pa na szok azon na li fo ga dá sá ra,
c) a nem szer zõ dött egész ség ügyi szol gál ta tó nál tör -

ténõ el lá tás igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sé re.

(5) Az EBP az ál ta la mû köd te tett hon la pon fo lya ma to -
san, ak tu a li zált tar ta lom mal köz zé te szi:

a) ne vét, szék he lyét,
b) tu laj do no si szer ke ze tét, jegy zett tõ ké jé nek össze gét, 

éves be szá mo ló ját,
c) pénz tár tag ja i nak szá mát,
d) a vele fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben vagy el szá mo lá si

szer zõ dés ben álló egész ség ügyi szol gál ta tók, vény írá si
szer zõ dés sel ren del ke zõk ne vét, szék he lyét (te lep he lyét),
el ér he tõ sé gét,

e) a d) pont sze rin ti szer zõ dés alap ján nyúj tott egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok kö rét, azok igény be vé te lé nek rend -
jét,

f) a 2.  § (5) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tást,
g) a más EBP-be tör té nõ át lé pés fel té te le i rõl, an nak

 eljárásrendjérõl  szóló tá jé koz ta tást,
h) a fej kvó ta-be vé te lét és an nak fel hasz ná lá sá ra vo nat -

ko zó ada to kat havi bon tás ban,
i) azon ki egé szí tõ biz to sí tást nyúj tó biz to sí tó ne vét,

szék he lyét (te lep he lyét), el ér he tõ sé gét, amely szá má ra
ügy nö ki és töb bes ügy nö ki te vé keny sé get vé gez,

j) a pénz tár tag jai ál tal tárgy év ben igény be vett egész -
ség ügyi szol gál ta tá so kat és azok után ki fi ze tett, össze sí tett 
fi nan szí ro zá si össze get havi bon tás ban,

k) az e tör vény ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok kö rét érin tõ vál to zá so kat,

l) havi bon tás ban az EBP mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá -
sá nak leg fon to sabb mu ta tó it, el kü lö nít ve az egész ség biz -
to sí tá si szol gál ta tás ra, az ügy nö ki te vé keny ség re és az
egyéb te vé keny sé gek re vo nat ko zó ada to kat,

m) az EBP ügy fél kap cso la ti el ér he tõ sé ge it,
n) a té rí tés kö te les egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény -

be vé te lé nek mód ját, a té rí té si díj mér té két,
o) az EBP-vel nem szer zõ dött szol gál ta tók nál a szol -

gál ta tá sok EBP-n ke resz tül tör té nõ igény be vé te lé nek
mód ját,

p) az egész ség biz to sí tá si jog vi szony meg szû né se ese -
tén kö ve ten dõ el já rást, a jog vi szony meg szû né sé nek jog -
ha tá sa it,

q) a Fel ügye let in ter ne tes hon lap já nak cí mét, el ér he tõ -
sé gét, va la mint a jog or vos la ti le he tõ sé ge ket.

(6) Az EBP kö te les olyan in for ma ti kai rend szert mû -
köd tet ni, amely al kal mas az e tör vény ben meg ha tá ro zott
fel ada tai el vég zé sé re, így kü lö nö sen a kü lön bö zõ nyil ván -
tar tá sok el kü lö ní té sé re, az adat vé del mi, il let ve informa -
tikai rend szer vé del mé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lés re, il let ve a hon lap já nak ügy fél ka pu út ján
tör té nõ hoz zá fé ré sé re.

(7) Az EBP kö te les biz to sí ta ni az elekt ro ni kus ügyin -
tézés le he tõ sé gét.

(8) Az EBP az ál ta la fi nan szí ro zott szol gál ta tá sok meg -
fele lõen ma gas szín vo na lá nak biz to sí tá sa ér de ké ben mi -
nõ ség biz to sí tá si rend szert mû köd tet.

(9) Az EBP kö te les az ál ta la nyúj tott szol gál ta tá sok ról
és a vele szer zõ dött szol gál ta tók ról éves mi nõ ség ügyi
 jelentést ké szí te ni és azt in ter ne tes hon lap ján nyil vá nos -
ság ra hoz ni, va la mint ügy fél szol gá la tán pa pír ala pon hoz -
zá fér he tõ vé ten ni.

(10) A kö te le zõ mi nõ ség ügyi je len tés tar tal mát kü lön
jog sza bály ál la pít ja meg.

Panaszkezelés

29.  § (1) A pénz tár tag jo go sult arra, hogy az EBP-nél
szó ban vagy írás ban pa naszt te gyen.

(2) Az EBP a pa naszt – a (3) és (4) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – an nak kéz hez vé te lét kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül ki vizs gál ja. Amennyi ben az EBP a pa naszt ala -
pos nak tart ja, az ab ban fog lal tak or vos lá sá hoz szük sé ges,
fel adat kö rét érin tõ in téz ke dést ha la dék ta la nul meg te szi.
A pa nasz ban fog lal tak alap ján meg tett in téz ke dé sek rõl,
 illetve a pa nasz el uta sí tá sá ról, va la mint az el uta sí tás oká -
ról az EBP írás ban tá jé koz tat ja a pénz tár ta got.

(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé nek EBP 
ál ta li elõ ze tes en ge dé lye zé sé vel, il let ve an nak meg ta ga dá -
sá val kap cso la tos pa naszt az EBP ha la dék ta la nul, de leg -
ké sõbb an nak kéz hez vé te lét kö ve tõ 48 órán be lül ki vizs -
gál ja. Amennyi ben a pa naszt ala pos nak tart ja, az ab ban
fog lal tak or vos lá sá hoz szük sé ges, fel adat kö rét érin tõ in -
téz ke dést ha la dék ta la nul meg te szi. Az EBP a pa nasz ban
fog lal tak alap ján meg tett in téz ke dé sek rõl a pénz tár ta got
és az érin tett egész ség ügyi szol gál ta tót, a pa nasz elutasí -
tásáról, va la mint an nak oká ról a pénz tár ta got írás ban
 haladéktalanul – le he tõ leg elekt ro ni kus úton is – tá jé koz -
tat ja.

(4) A pénz tár tag ál tal igény be vett egész ség ügyi szol -
gál ta tás sal, an nak mi nõ sé gé vel, il let ve az egész ség ügyi
szol gál ta tó te vé keny sé gé vel vagy mu lasz tá sá val kap cso la -
tos pa naszt az EBP – amennyi ben an nak meg íté lé sé hez
sze mé lyes ada tok is me re te nem szük sé ges, ano ni mi zált
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for má ban – to váb bít ja az érin tett egész ség ügyi szol gál ta tó
 részére. Az egész ség ügyi szol gál ta tó a pa nasz kéz hez vé te -
lét kö ve tõ 15 na pon be lül nyi lat ko zik az EBP felé a pa -
nasz ban fog lal tak kal kap cso la tos ál lás pont já ról, va la mint
az ab ban fog lal tak alap ján meg tett in téz ke dé sek rõl. Az
EBP az egész ség ügyi szol gál ta tó el len õr zé sé re vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint maga is részt vesz a pa nasz ki vizs gá lá sá -
ban. Az EBP az egész ség ügyi szol gál ta tó ál lás pont já ról,
az EBP, il let ve az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal meg tett
 intézkedésekrõl, a pa nasz el uta sí tá sa ese tén an nak oka i ról
a pa nasz kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül írás ban tá jé -
koz tat ja a pénz tár ta got.

(5) Az EBP (2)–(4) be kez dés sze rin ti dön té sé vel kap -
cso lat ban a pénz tár tag a Fel ügye let hez for dul hat, amely az 
egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 2006. évi
CXVI. tör vény (a továb biak ban: Ebftv.) 9., 11., il let ve
13–13/A.  §-ában fog lal tak sze rint jár el. A pénz tár tag az
Ebftv. 6.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen a
Fel ügye let dön té sé nek bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér he ti.

(6) Az EBP-nél pa naszt tevõ pénz tár tag nak a pa nasz
 kivizsgálásához szük sé ges sze mé lyes ada tai ke ze lé sé hez
tör té nõ hoz zá já ru lá sát vé lel mez ni kell, amely rõl a pénz tár -
ta got tá jé koz tat ni kell.

(7) Az EBP a pa nasz ke ze lés re vo nat ko zó to váb bi rész -
le tes sza bá lyo kat pa nasz ke ze lé si sza bály za tá ban ál la pít ja
meg, me lyet jó vá ha gyás cél já ból meg küld a Fel ügye let -
nek.

BIZTONSÁGI ÉS BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK

Tõkekövetelmény és tartalékképzés

30.  § (1) Az EBP sa ját tõ ké jé nek mi ni má lis szint je
(a továb biak ban: mi ni má lis tõke) az ala pí tás évé ben 3 mil -
li árd fo rint, az ala pí tás évét kö ve tõ év tõl a tárgy év ja nu ár
1-jén, il let ve át ala ku lás ese tén a jog utód, át ala ku lás nap ján 
meg lé võ tag lét szá ma alap ján, az adott évre ér vé nyes fej -
kvó ta-mér ték figye lembe véte lével szá mí tott éves szin tû
fej kvó ta-be vé tel 5%-ának meg fe le lõ összeg.

(2) Az EBP biz ton sá gi tõ ké je a mi ni má lis tõke 80%-a.
A biz ton sá gi tõke 90%-át a le kö tött tar ta lék ban kell el kü -
lö ní te ni vesz te ség ren de zés cél já ra.

(3) Az ala pí tást kö ve tõ elsõ öt év ben a tárgy évi adó zott
ered mény 50 szá za lé ká nak, az azt kö ve tõ évek ben a tárgy -
évi adó zott ered mény 10 szá za lé ká nak meg fe le lõ mér ték -
ben a tárgy évet kö ve tõ év nyi tó ren de zõ té te lei ke re té ben
az ered mény tar ta lék ból le kö tött tar ta lé kot kell ké pez ni
vesz te ség ren de zés cél já ra. Ha az ilyen cí men le kö tött tar -
ta lék el éri a (2) be kez dés sze rin ti szin tet, ak kor a Fel ügye -
let en ge dé lye alap ján az adott év ben men te sül het az EBP
a tar ta lék kép zé se alól.

(4) Ha a sa ját tõke a mi ni má lis tõke szint je alá csök ken,
ak kor az EBP-nek 30 na pon be lül in téz ke dé si ter vet kell
ki dol goz nia a mû kö dés hely re ál lí tá sa és a vesz te sé ges gaz -
dál ko dás meg szün te té se ér de ké ben.

(5) Ha a sa ját tõke nem éri el a biz ton sá gi tõke szint jét,
ak kor a tu laj do no sok nak gon dos kod ni uk kell a meg fe le lõ
tõ ke eme lés rõl.

(6) Amennyi ben a le kö tött tar ta lék ban vesz te ség ren de -
zés cél já ra el kü lö ní tett összeg nem ele gen dõ a vesz te ség
ren de zé sé re, a tu laj do no sok nak tõ ke le szál lí tás ke re té ben
kell gon dos kod nia a vesz te ség meg szün te té sé rõl.

(7) A Fel ügye let a Nem ze ti Egész ség biz to sí tá si Köz -
pont (a továb biak ban: Köz pont) vé le mé nyé nek ki ké ré se
mel lett kez de mé nyez he ti az EBP fel szá mo lá sát és ál lo má -
nyá nak át ru há zá sát, amennyi ben a vesz te sé ges gaz dál ko -
dás, il let ve a Fel ügye let ál tal meg ál la pí tott sú lyos gaz dál -
ko dá si hi á nyos ság ból adó dó an há rom nál több eset ben ke -
rült sor 1 mil li árd fo rin tot el érõ tõ ke fel töl tés re az EBP-nél.

Céltartalékképzés

31.  § (1) Az au to ri zá ci ós kár té rí té sek fe le lõs ség biz to sí -
tás sal nem fe de zett össze gé re au to ri zá ci ós cél tar ta lé kot
kell ké pez ni a mér leg for du ló nap já val a szám vi te li po li ti -
ká ban meg ha tá ro zott mér ték ben.

(2) A tárgy évi adó zás elõt ti ered mény 30%-ának meg fe -
le lõ mér ték ben ál ta lá nos cél tar ta lé kot kell ké pez ni a mér -
leg for du ló nap já val. Az ál ta lá nos cél tar ta lé kot ak kor kell
fel hasz nál ni, ha az év kö zi mû kö dés so rán az adott hó nap -
ban a fej kvó ta-be vé telt ter he lõ egész ség biz to sí tá si szol -
gál ta tá si rá for dí tá sok és mû kö dé si költ sé gek össze ge meg -
ha lad ja a fej kvó ta-be vé tel össze gét és arra az E. Alap pal
szem be ni kö ve te lés ként ki mu ta tott összeg nem nyújt fe de -
ze tet.

(3) Az EBP a vá ró lis tán sze rep lõ el lá tá sok fe de ze té re
szol gá ló, a 70.  § (1) be kez dé se sze rin ti cél tar ta lé kot az
e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén,
az adott el lá tás lis tá ra vé te le kor kö te les meg ké pez ni el lá tá -
son ként egye di leg, an nak vár ha tó költ sé gé nek össze gé -
ben. Az így kép zett cél tar ta lé kot az adott el lá tás tel je sí té -
sé hez kap cso ló dó, az egész ség ügyi szol gál ta tó val való
 elszámoláskor fel me rült fi nan szí ro zá si összeg el szá mo lá -
sa kor kell fel hasz nál ni.

(4) Az EBP az egye di el bí rá lá son ala pu ló, a fej kvó ta-
meg ta ka rí tás ból fi nan szí ro zan dó, a tárgy évet kö ve tõ évek -
ben fel me rü lõ egész ség ügyi el lá tá sok és tá mo ga tá sok
 fedezetére a mér leg for du ló nap já ra vo nat ko zó an cél tar ta -
lé kot (a továb biak ban: egye di el bí rá lá son ala pu ló el lá tá -
sok cél tar ta lé ka) ké pez het, ha a tárgy évi adó zás elõt ti ered -
mé nye arra fe de ze tet nyújt. Az így kép zett cél tar ta lé kot az
egye di el bí rá lá son ala pu ló el lá tás, tá mo ga tás fel me rü lé se -
kor, an nak össze gé ben, de leg fel jebb a meg lé võ cél tar ta lék 
össze gé ben kell fel hasz nál ni.
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Befektetési szabályok

32.  § (1) Az EBP a min den ko ri sa ját tõ ké je és a cél tar ta -
lé kok össze gé nek meg fe le lõ mér té kû be fek te té se ket kö te -
les esz kö zöl ni.

(2) A be fek te té sek a kö vet ke zõ esz kö zök ben tart ha tók:
a) az Eu ró pai Unió tag ál la ma, az Eu ró pai Gaz da sá gi

Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam, OECD
tag ál lam vagy ezek jegy bank ja ál tal ki bo csá tott vagy ga -
ran tált, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ, há rom hó na pon be lü li
le já ra tú vagy sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír,

b) az a) pont alá nem tar to zó egyéb, hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ, há rom hó na pon be lü li le já ra tú vagy sza bá lyo zott
pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pír,

c) sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett rész vény,
d) a c) pont ba nem so rol ha tó egyéb ré sze se dés,
e) nyil vá nos és nyílt vé gû, va la mint ga ran tált vagy

 védett be fek te té si alap ál tal ki bo csá tott be fek te té si jegy,
f) egyéb, az a)–c) és e) pont alá nem tar to zó, az Eu ró pai

Unió tag ál la ma, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam, il let ve OECD tag ál lam
 által át ru ház ha tó ér ték pa pír ként el is mert esz köz,

g) kö ve te lés az E. Alap pal szem ben,
h) le té ti kö ve te lés,
i) egyéb kö ve te lés,
j) hi tel in té zet nél el he lye zett lát ra  szóló, il let ve 3 hó na -

pon be lül le kö tött be tét,
k) hi tel in té zet nél el he lye zett 3 hó na pon túli 1 éven be -

lü li le kö tött be tét,
l) egyéb pénz esz köz,
m) hi tel in té zet nél el he lye zett éven túli be tét,
n) in gat lan hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jog,
o) in gat lan hoz nem kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jog,
p) egyéb im ma te ri á lis jó szág és tár gyi esz köz,
q) kész let.

(3) A le kö tött tar ta lék össze gé nek meg fe le lõ mér té kû
be fek te tést ki zá ró lag a (2) be kez dés a)–c), e), g), h) és
j)–l) pont ja sze rin ti esz kö zök be le het he lyez ni.

(4) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott cél tar ta lé kok össze -
gé nek meg fe le lõ mér té kû be fek te tést ki zá ró lag a (2) be -
kez dés a)–c), e), g), h) és j)–l) pont ja sze rin ti esz kö zök be
le het he lyez ni.

(5) A (2) be kez dés n)–q) pont ja sze rin ti be fek te tés ként
ki zá ró lag a mû kö dést köz vet le nül szol gá ló esz kö zök tart -
ha tók.

(6) A (2) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott egyéb
ré sze se dés csak egész ség ügyi szol gál ta tó ban sze rez he tõ.

(7) A (2) be kez dés c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott esz -
kö zök ará nya együt te sen nem ha lad hat ja meg a le kö tött
tar ta lék össze gé nek 5 szá za lé kát.

Gazdálkodási szabályok

33.  § (1) Az EBP be vé te lei:
a) egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá si be vé te lek:

aa) fej kvó ta-be vé tel,

ab) egyéb egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá si be vé tel,

b) töb bes ügy nö ki és ügy nö ki te vé keny ség be vé te le,

c) egyéb, az a) és b) pont alá nem tar to zó, gaz dál ko dá si
be vé tel.

(2) Az EBP rá for dí tá sai:

a) az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá si rá for dí tá sok:

aa) egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sá ra, tá -
mo ga tá sá ra, té rí té sé re for dí tott összeg,

ab) pénz tár ta gok uta zá si költ ség té rí té se,

ac) egyéb egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá si rá for dí tá sok,

b) mû kö dé si költ sé gek,

c) töb bes ügy nö ki és ügy nö ki te vé keny ség rá for dí tá sai,

d) egyéb, az a)–c) pont alá nem tar to zó, gaz dál ko dá si
rá for dí tá sok.

(3) A Köz pont ha von ta meg ál la pít ja az EBP (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti be vé te lét és a (2) be kez dés a) és
b) pont ja sze rin ti rá for dí tá sa it, költ sé ge it, és azok ról
 havonta ada tot szol gál tat a Fel ügye let nek a kü lön jog sza -
bály sze rin ti rész le te zés ben.

(4) A töb bes ügy nö ki és ügy nö ki te vé keny ség rá for dí tá -
sai a töb bes ügy nö ki és ügy nö ki te vé keny ség be vé te le it
nem ha lad hat ják meg.

(5) Az EBP ha von ta meg ál la pít ja a (3) be kez dés alá nem 
tar to zó be vé te le it és rá for dí tá sa it, il let ve azok kü lön bö ze -
tét, és ar ról ha von ta ada tot szol gál tat a Fel ügye let nek a
 külön jog sza bály sze rin ti rész le te zés ben.

(6) Ha egy adott hó nap ban az EBP fej kvó ta-be vé te le
nem fe de zi a fej kvó ta-be vé telt ter he lõ (2) be kez dés a) és
b) pont ja sze rin ti rá for dí tá sok, költ sé gek  miatt pénz ben
 kifizetendõ össze gét, és arra az E. Alap pal szem be ni kö ve -
te lés, il let ve azon fe lül az ál ta lá nos cél tar ta lék mö göt ti be -
fek te té sek össze ge sem nyújt fe de ze tet, ak kor an nak fi nan -
szí ro zá sá ra az EBP hi tel in té zet tõl éven be lü li le já ra tú lik -
vi di tá si hi telt ve het fel leg fel jebb a min den ko ri pénz tár ta gi 
lét szám ra kal ku lált éves fej kvó ta-be vé tel 4 szá za lé ká nak
meg fe le lõ mér ték ben.

(7) Mû kö dé si cél ra az EBP a fej kvó ta-be vé tel leg fel jebb 
3,5 szá za lé kát for dít hat ja, a fej kvó ta-be vé tel 96,5 szá za lé -
kát a rá for dí tás mér té ké ig az EBP a (2) be kez dés a) pont
sze rin ti rá for dí tás ra hasz nál ja fel, ide ért ve a vo nat ko zó
cél tar ta lé kok kép zé sét is.

(8) Amennyi ben az EBP-nek a tárgy évi, (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá si be vé te -
lei meg ha lad ják a tárgy évi, (2) be kez dés a) és b) pont ja
sze rin ti rá for dí tá sa it és költ sé ge it, osz ta lék ként – fi gye -
lem mel a 9.  § (7) be kez dés ben és a 64.  §-ban fog lal tak ra
is – a tárgy évi, (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti egész ség biz -
to sí tá si szol gál ta tá si be vé te lek leg fel jebb 2 szá za lé ka
 fizethetõ ki, fel té ve, hogy az adó zott ered mény erre fe de -
ze tet nyújt. A több sé gi tu laj do nos nak meg fi ze tett osz ta lék
ese tén a 161.  § (5) és (6) be kez dé se sze rint kell el jár ni.
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(9) A Ma gyar Ál la mot il le tõ osz ta lék részt az egész ség -
ügy fej lesz té sé re kell for dí ta ni.

(10) A (9) be kez dés sze rin ti osz ta lék részt az egész ség -
ügyi szol gál ta tók fej lesz té si célú tá mo ga tá sá ra – kü lön
jog sza bály sze rin ti – pá lyáz ta tá si rend szer út ján le het fel -
hasz nál ni.

(11) A fej lesz té si cél ra az egész ség ügyi szol gál ta tók nak 
oda ítélt és ki fi ze tett tá mo ga tá sok ról a Köz pon tot tá jé koz -
tat ni kell, to váb bá az EBP a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát
nyo mon kö ve ti és el len õr zi, va la mint az azt alá tá masz tó
do ku men tá ci ó kat és adat szol gál ta tást az egész ség ügyi
szol gál ta tók tól be ké ri, fel dol goz za és a Köz pont felé
 továbbítja.

(12) Ha az egész ség ügyi szol gál ta tó a tá mo ga tást nem
a pá lyá zat ban rög zí tett cél nak meg fele lõen hasz nál ta fel,
an nak össze gét kö te les vissza fi zet ni.

34.  § Az EBP éves be szá mo ló-ké szí té si és könyvveze -
tési kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga it a kor mány ren de let -
ben ál la pít ja meg.

Alaptõke felemelése, leszállítása

35.  § (1) Nem szál lít ha tó le az alap tõ ke a 4.  § (7) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott összeg alá.

(2) Az EBP alap tõ ké je csak új rész vé nyek for ga lom ba
ho za ta lá val vagy – ha an nak egyéb jog sza bá lyi fel té te lei
fenn áll nak – az alap tõ kén fe lü li va gyon ter hé re a 4.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tu laj do ni ará nyok meg -
tar tá sá val, és a 161.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak
figye lembe véte lével emel he tõ fel.

A pénzügyi terv

36.  § (1) A Fel ügye let az EBP-t pénz ügyi terv ké szí té sé -
re kö te le zi, ha az EBP tar ta lé kai nem érik el a szük sé ges
mér té ket, il let ve ha a tar ta lé kok fe de ze te nem ki elé gí tõ.

(2) A pénz ügyi terv az (1) be kez dés ben fog lal tak meg -
szün te té sé re leg fel jebb fél éves idõ szak ra ter je dõ in téz ke -
dé se ket tar tal maz. A pénz ügyi ter vet a Fel ügye let ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell
az EBP-nek a Fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be nyúj ta nia.

(3) A Fel ügye let a pénz ügyi terv be nyúj tá sá tól szá mí tott 
ti zen öt na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy a pénz ügyi terv
al kal mas-e az (1) be kez dés ben fog lal tak meg szün te té sé re.
A ha tár idõ egy al ka lom mal ti zen öt nap pal meg hosszab bít -
ha tó.

(4) A pénz ügyi terv el uta sí tá sa, vagy meg va ló su lá sá nak
meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let az e tör vény ben fog lalt
in téz ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

Pénz ügyi hely re ál lí tá si terv

37.  § (1) Ha az EBP mû kö dé se a pénz tár ta gok ér de ke it
ve szé lyez te ti, ak kor a Fel ügye let az EBP-t egy éves idõ tar -
tam ra ter je dõ pénz ügyi hely re ál lí tá si terv ké szí té sé re kö te -
le zi.

(2) A pénz ügyi hely re ál lí tá si terv nek a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) a mû kö dé si költ sé gek vár ha tó ala ku lá sát,
b) az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás be vé te le i nek

csök ke né se ese té re ter ve zett kü lön le ges in téz ke dé se ket,
c) az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás vár ha tó ki adá sa i -

nak ala ku lá sá ra vo nat ko zó rész le tes ter vet,
d) az elõ ze tes mér leg- és ered mény ter vet,
e) a szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gek és a mi ni má lis

biz ton sá gi tõ ke-szük ség let fe de ze té hez szük sé ges be fek te -
té sek vár ha tó ala ku lá sát.

(3) A pénz ügyi hely re ál lí tá si ter vet a Fel ügye let ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott negy ven öt na pon be lül
az EBP-nek a Fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta -
nia. Ez a ha tár idõ kü lö nö sen in do kolt eset ben har minc
nap pal meg hosszab bít ha tó.

(4) A Fel ügye let a pénz ügyi hely re ál lí tá si terv be nyúj tá -
sá tól szá mí tott har minc na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy 
a pénz ügyi hely re ál lí tá si terv al kal mas-e az EBP biz ton sá -
gos mû kö dé sé nek hely re ál lí tá sá ra.

(5) Ha az EBP pénz ügyi hely ze te a ta gok ér de ke it ve -
szé lyez te ti, ak kor az EBP rö vid tá vú fi ze tõ ké pes sé gé nek
biz to sí tá sa ér de ké ben – a pénz ügyi hely re ál lí tá si terv alap -
ján – a Fel ügye let az EBP szá má ra a mi ni má lis biz ton sá gi -
tõ ke-szük ség let nél ma ga sabb biz ton sá gi tõ ke-szük ség le tet
is elõ ír hat.

(6) A pénz ügyi hely re ál lí tá si terv el uta sí tá sa vagy meg -
va ló su lá sá nak meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let az e tör -
vény ben fog lalt in téz ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

Az EBP-ben való befolyásoló részesedésszerzés
engedélyezése

38.  § (1) Az EBP-ben be fo lyá so ló ré sze se dés a Fel ügye -
let elõ ze tes en ge dé lyé vel sze rez he tõ.

(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés sze rin ti en ge délyt
 annak a ké rel me zõ nek adja meg, amely

a) a be fo lyá so ló ré sze se dés meg szer zé sé hez szük sé ges
pénz ügyi for rás tör vényes ere de tét iga zol ta,

b) har minc nap nál nem ré geb bi ok irat tal iga zol ja, hogy
nincs köz tar to zá sa,

c) egyéb tu laj do no si ér de kelt sé ge és te vé keny sé ge nem 
ve szé lyez te ti az EBP mû kö dé sét,

d) ter mé sze tes sze mély ese té ben bün tet len elõ éle tû, és
más ki zá ró ok nem áll fenn sze mé lyé vel kap cso lat ban, és

e) nem ter mé sze tes sze mély ese té ben ala pí tá sá ra jog -
sza bály sze rint ke rült sor és nem áll csõd- vagy fel szá mo -
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lá si el já rás alatt, va la mint ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé vel szem -
ben ki zá ró okok nem áll nak fenn.

39.  § (1) A Fel ügye let az EBP-ben tör té nõ be fo lyá so ló
ré sze se dés meg szer zé sé re vo nat ko zó en ge dély irán ti
 kérelmet el uta sít ja, ha az nem fe le l meg az e tör vény ben
fog lal tak nak vagy a ké rel me zõ nek, il let ve a ké rel me zõ
több sé gi tu laj do no sá nak vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek

a) te vé keny sé ge, il let ve az EBP-ben meg lé võ be fo lyá -
sa ve szé lyez te ti a EBP meg bíz ha tó irá nyí tá sát;

b) üz le ti te vé keny sé gé nek, il le tõ leg kap cso la ta i nak jel -
le ge, vagy a más vál lal ko zá sok ban fenn ál ló köz vet len és
köz ve tett tu laj do ni ré sze se dé sé nek szer ke ze te olyan, hogy
az EBP mû kö dé sét ve szé lyez te ti; vagy

c) a 4.  § (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá rá si ok áll 
fenn.

(2) A Fel ügye let en ge dé lye nem he lyet te sí ti a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal nak a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és ver -
seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló tör vény VI. fe je ze te sze rin ti
össze fo nó dás meg szer zé sé hez szük sé ges en ge dé lyét.

40.  § (1) Ha a be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ az
EBP-ben meg lé võ ré sze se dé sét úgy kí ván ja mó do sí ta ni,
hogy a már meg lé võ és a meg sze rez ni kí vánt köz vet len
vagy köz ve tett ré sze se dé se vagy sza va za ti joga együt te sen 
meg ha lad ja a húsz szá za lé kos mér té ket, il let ve az ezt kö -
ve tõ min den 10 szá za lé kot meg ha la dó mér té ket, a (2) be -
kez dés ben fog lal tak sze rin ti tar ta lom mal be je len tést tesz
a Fel ügye let nek.

(2) A be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ a be je len té -
sé ben fel tün te ti

a) a meg sze rez ni szán dé ko zott ré sze se dés mér té két, és
b) a be je len tés pil la na tá ban meg lé võ köz vet len és köz -

ve tett ré sze se dé sé nek mér té két.

(3) A be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott be je len tést tesz a Fel ügye let nek ab ban
az eset ben is, ha a meg lé võ ré sze se dé sét az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mér té kek va la me lyi ke alá szán dé ko zik csök -
ken te ni az zal, hogy be je len té sé ben a (2) be kez dés a) pont já -
ban sze rep lõ meg sze rez ni szán dé ko zott ré sze se dés he lyett
a szán dé kolt csök ken tés mér té két tün te ti fel.

41.  § A 38.  § (1) be kez dés sze rin ti en ge dély irán ti ké re -
lem be nyúj tá sá nak el mu lasz tá sa, a ké re lem el uta sí tá sa,
a be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa, il le tõ leg az adat -
szol gál ta tás meg ta ga dá sa ese tén a ré sze se dés szer zés re
vagy az elõny biz to sí tá sá ra irá nyu ló szer zõ dés bõl szár ma -
zó sza va za ti jo gok nem gya ko rol ha tók.

Az EBP jogutód nélküli megszûnésére vonatkozó
szabályok

42.  § (1) Az EBP vég el szá mo lá sá ra és fel szá mo lá sá ra a
csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi

XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.), a cég nyil vá nos -
ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 
2006. évi V. tör vény és a Gt. sza bá lya it az e tör vény ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az EBP el len csõd el já rás le foly ta tá sá nak nincs
 helye.

(3) Az EBP vég el szá mo lá sát ki zá ró lag a Fel ügye let ren -
del he ti el ha tá ro zat ban.

(4) A Fel ügye let az EBP vég el szá mo lá sát el ren de lõ ha -
tá ro za tot hoz, ha az EBP mû kö dé si en ge dé lyét vissza von -
ta, ki vé ve ha a vissza vo nás ra a 6.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján ke rült sor.

(5) A Fel ügye let nyolc na pon be lül kez de mé nye zi az
EBP vég el szá mo lá sát el ren de lõ ha tá ro za tá nak a Cég köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét és ez zel egy ide jû leg meg -
küldi a Cég bí ró ság nak.

(6) A Fel ügye let a vég el szá mo lá sát el ren de lõ ha tá ro za -
tá ban ki je lö li a vég el szá mo lót és meg ha tá roz za a vég el szá -
mo lás kez dõ idõ pont ját, amely nem le het ko ráb bi, mint a
vég el szá mo lást el ren de lõ ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ja.

(7) A vég el szá mo lás so rán a vég el szá mo ló gon dos ko dik 
az EBP szer zõ dé ses kö te le zett sé ge i nek át ru há zá sá ról és
tag sá gá nak át irá nyí tá sá ról – fi gye lem mel a 44.  §-ban fog -
lal tak ra.

43.  § (1) Az EBP el le ni fel szá mo lá si el já rást ha tá ro za tá -
ban ki zá ró lag a Fel ügye let kez de mé nyez he ti az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel.

(2) A Fel ügye let az EBP el len fel szá mo lá si el já rást kez -
de mé nyez, ha

a) a mû kö dé si en ge dé lyét a 6.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján vissza von ta,

b) tar to zá sai sa ját tõ ké jét tar tó san meg ha lad ják,
c) az EBP pénz ügyi mû kö dé se egyéb ként sú lyo san

 veszélyezteti a pénz tár ta gok ér de ke it.

(3) Az EBP fel szá mo lá si el já rá sá ban az el já rás fel füg -
gesz té sé nek nincs he lye, és a Cstv. 46.  §-ának (7) bekez -
dése nem al kal maz ha tó.

(4) Az EBP fel szá mo lá sá val kap cso la tos el já rás le foly -
ta tá sá ra a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességgel
ren del ke zik.

(5) A Fõ vá ro si Bí ró ság az EBP el le ni fel szá mo lá si ké re -
lem be nyúj tá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül ha tá roz.
A fel szá mo lást el ren de lõ vég zés fel leb be zés re te kin tet nél -
kül vég re hajt ha tó.

(6) A Fõ vá ro si Bí ró ság a Fel ügye let ál tal az (1) be kez -
dés alap ján kez de mé nye zett fel szá mo lá si el já rást az EBP
fi ze tés kép te len sé gé nek meg ál la pí tá sa nél kül ren de li el.

(7) Az EBP fel szá mo ló já nak ki zá ró lag a hitelinté -
zetekrõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény 176/A.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti szer -
ve zet je löl he tõ ki.
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(8) A fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ban az EBP fel ada ta it 
ide ig le ne sen – e tör vény ere jé nél fog va – a Köz pont ve szi
át. A to váb bi ak ban a Köz pont tel je sí ti mind azon kö te le -
zett sé ge ket, és gya ko rol ja mind azon jo go kat, ame lyek
 korábban az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra
kö tött szer zõ dé sek bõl az EBP-t il let ték meg. A fel szá mo ló
kö te les ha la dék ta la nul át ad ni a Köz pont nak min den olyan
ada tot, ame lyet az EBP az egész ség biz to sí tá si szol gál ta -
tás sal össze füg gõ te vé keny sé ge ke re té ben ke zelt.

(9) A fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ban a fel szá mo ló az
EBP szer zõ dé ses kö te le zett sé ge i nek át ru há zá sá ról és tag -
sá gá nak át irá nyí tá sá ról dönt, fi gye lem mel a 44.  §-ban fog -
lal tak ra.

44.  § (1) Az EBP szer zõ dé ses kö te le zett sé gei ál lo má -
nyá nak át ru há zá sa (a továb biak ban: ál lo mány-át ru há zás)
ki zá ró lag má sik EBP ré szé re tör tén het az át adó EBP vég -
el szá mo lá sa vagy fel szá mo lá sa ese té ben, az zal, hogy az
EBP-k ki vá lá sa, szét vá lá sa, be ol va dá sa és egye sü lé se ese -
tén is az ál lo mány-át ru há zás sza bá lya it kell meg fele lõen
al kal maz ni.

(2) Az ál lo mány-át ru há zás ra a Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) tar -
to zás át vál la lás ra vo nat ko zó sza bá lya it kell az e tör vény -
ben fog lal tak kal együt te sen al kal maz ni. Az át adó EBP-t
a szer zõ dõ fe le i vel szem ben meg il le tõ jo gok te kin te té ben
a Ptk. en ged mé nye zés re vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

(3) Az ál lo mány-át ru há zás so rán, az zal egy ide jû leg az
át adó EBP tag sá gá nak át irá nyí tá sá ról is ren del kez ni kell.

(4) Az EBP tag sá gá nak át irá nyí tá sa so rán az át adó az ál -
lo mány-át ru há zás ról  szóló meg ál la po dás hatályba lépését
meg elõ zõ en leg alább har minc nap pal ér te sí ti a ta go kat

a) az át ru há zás, il le tõ leg az át irá nyí tás szán dé ká ról, az
er rõl  szóló meg ál la po dás hatályba lépésének idõ pont já ról,

b) az át ve võ EBP meg ne ve zé sé rõl, és
c) az (5)–(7) be kez dés ben fog lal tak ról,

az zal, hogy az ér te sí tés ben a ta gok fi gyel mét fel hív ja arra,
hogy az át ve võ EBP üz let sza bály za ta hol, mely idõ pont tól
és mi lyen for má ban is mer he tõ meg.

(5) Ha az át adó EBP tag ja a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí -
tés ben meg je lölt át ve võ EBP sze mé lyét vagy üz let sza -
bály za tát el uta sít ja, er rõl az ér te sí tés ben meg je lölt idõ pon -
tig nyi lat koz hat az át adó EBP felé úgy, hogy nyi lat ko za tá -
ban meg je lö li an nak az EBP-nek a meg ne ve zé sét vagy
azo no sí tó ját, amely nek az ál lo mány-át ru há zás idõ pont já -
tól tag ja lesz. Ha az át adó EBP tag ja az el uta sí tó nyi lat ko -
za tát ha tár idõn túl, vagy hi á nyo san kül di meg, azt úgy kell
te kin te ni, mint ha az át ve võ EBP sze mé lye és üz let sza bály -
za ta el len nem emelt vol na ki fo gást.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal tak ese té ben a má sik
EBP-be tör té nõ át lé pés re vo nat ko zó sza bá lyok irány adók
az zal, hogy a 47.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem 
kell al kal maz ni.

(7) Az ál lo mány-át ru há zás ról  szóló meg ál la po dás ha -
tály ba lé pé sé nek nap já val az át ve võ EBP har ma dik sze -
méllyel szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te le zett sé gei,
 jogai, va la mint az át adó EBP tag ja i val szem ben fenn ál ló
jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben az át adó EBP he lyé -
be lép.

III. Fejezet

A TAGSÁGI JOGVISZONY

A tagsági jogviszony keletkezése
az EBP-k mûködése során

45.  § (1) A pénz tár tag tag sá gi jog vi szo nya – a (3) be kez -
dés és az 58.  § (7) be kez dé se sze rin ti ki vé tel lel –

a) biz to sí tot tá vá lás ese tén
aa) la kó hely alap ján tör té nõ be so ro lás sal,
ab) bel föl di la kó hely hi á nyá ban a ma gyar or szá gi, Tbj.

sze rin ti fog lal koz ta tó szék he lye alap ján tör té nõ besoro -
lással,

ac) bel föl di la kó hely, il let ve a kü lön jog sza bály alap ján 
Ma gyar or szá gon be jegy zés re kö te le zett, Tbj. sze rin ti fog -
lal koz ta tó hi á nyá ban Ma gyar or szá gon szü le tett biz to sí tott
ese tén a szü le té si he lye alap ján tör té nõ be so ro lás sal, nem
Ma gyar or szá gon szü le tett biz to sí tott ese tén Bu da pest
 Fõváros V. ke rü le té hez hoz zá ren delt EBP-hez tör té nõ
 besorolással, vagy

b) má sik EBP-bõl tör té nõ át lé pés sel
jön lét re.

(2) Új biz to sí tot ti jog vi szony ke let ke zé se nap ján a biz -
to sí tott a la kó he lyé hez hoz zá ren delt EBP tag já vá vá lik.
A biz to sí tott e jog vi szo nya ke let ke zé sét kö ve tõ har minc
na pon be lül kez de mé nyez he ti át lé pé sét az ál ta la vá lasz tott
EBP-be.

(3) Az új szü lött a szü le té sét köve tõen a Ma gyar or szá -
gon biz to sí tott anya ille té kes EBP-jé nek a tag já vá vá lik.
Amennyi ben az anya sze mé lye nem is mert vagy nem
pénz tár tag, a Ma gyar or szá gon biz to sí tot tá váló új szü lött
a szü le té si he lyé hez hoz zá ren delt EBP tag já vá vá lik. Ezt
köve tõen a tör vényes kép vi se lõ har minc na pon be lül
 választhat szá má ra má sik EBP-t.

(4) A Köz pont nak a biz to sí tot ti jog vi szony ke let ke zé sé -
rõl, il let ve a pénz tár tag át lé pé sé nek fel té te le i nek meg lé té -
rõl  szóló ér te sí té sét köve tõen az EBP ha la dék ta la nul pos -
tai úton meg kül di a pénz tár tag vagy tör vényes kép vi se lõ je
ré szé re a pénz tár tag ság ról  szóló tá jé koz ta tót.

(5) A pénz tár tag ság ról  szóló tá jé koz ta tó tar tal maz za:
a) az EBP el ér he tõ sé gét, hon lap já nak cí mét, a pénz tár -

tag la kó he lyé hez leg kö ze leb bi ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé -
gét és ügy fél fo ga dá si ide jét, a pa na szok be nyúj tá sá nak
mód ját,

b) az egész ség biz to sí tá si jog vi szony alap ján igény be
ve he tõ szol gál ta tá so kat, azok igény be vé te lé nek mód ját,
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c) a té rí tés kö te les szol gál ta tá sok kö rét,
d) azt az in for má ci ót, hogy az EBP-vel szer zõ dés ben

álló egész ség ügyi szol gál ta tók név so ra és el ér he tõ sé gei
hol és mi lyen for má ban te kint he tõk meg.

(6) A pénz tár tag ság ról  szóló tá jé koz ta tót a Fel ügye let
elõ ze tesen jó vá hagy ja.

(7) Az EBP a pénz tár tag ré szé re elekt ro ni kus adat tá ro ló
egy ség gel el lá tott pénz tá ri kár tyát bo csát ki, amely kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint elekt ro ni ku san és
ha gyo má nyos for má ban tar tal maz za a pénz tár tag ter mé -
sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, TAJ szá mát, az Eu ró pai
Egész ség biz to sí tá si Kár tya funk ció el lá tá sá hoz szük sé ges
egyéb ada to kat és az EBP meg ne ve zé sét.

(8) A pénz tá ri kár tya ha tá ro zott idõ re, de leg fel jebb öt
évre bo csát ha tó ki, ki ál lí tá sá nak költ sé gei a pénz tár tag ra
nem há rít ha tók át.

(9) A pénz tá ri kár tya elekt ro ni kus adat tá ro ló egy sé ge
csak az érin tett hoz zá já ru lá sá val, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint tar tal maz hat egyéb ada tot.

(10) A pénz tá ri kár tya tar tal mi, mû sza ki és for mai kö ve -
tel mé nye it, va la mint a ki bo csá tá sá hoz és hasz ná la tá hoz
kap cso ló dó azo no sí tás sza bá lya it kü lön jog sza bály ha tá -
roz za meg.

Tagszervezés szabályai

46.  § (1) Az EBP a tag szer ve zés so rán ter mé sze tes sze -
mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban együtt: tag szer ve zõ)
köz re mû kö dé sét is igény be ve he ti. A tag szer ve zõ tag szer -
ve zést az EBP-vel kö tött szer zõ dés alap ján vé gez het.

(2) Az EBP a tag szer ve zés so rán a le en dõ pénz tár ta gok -
ra vo nat ko zó egész ség ügyi ada tot nem ke zel het, és nem
kér het. A tag szer ve zés so rán sem mi lyen mó don nem ve he -
tõ figye lembe a tag szer ve zés so rán to bor zott ügy fe lek
múlt be li vagy jö võ ben vár ha tó egész sé gi ál la po tá ról, a
 velük kap cso la tos pénz tá ri be vé tel vagy ki adás nagy sá gá -
ról  szóló in for má ció.

(3) A tag szer ve zés re vo nat ko zó szer zõ dés nek tar tal -
maz nia kell a tag szer ve zés hez kap cso ló dó jut ta tás mér té -
két, a jut ta tás nyúj tá sá nak fel té te le it, va la mint a tag szer ve -
zés hez kap cso ló dó kár oko zá sá ért való fe le lõs ség vi se lé sé -
nek kér dé se it.

(4) Tag szer ve zé sért jut ta tást az EBP csak a fej kvó tá val
nem össze füg gõ mû kö dé si ki adá sok ter hé re nyújt hat.

(5) A tag szer ve zõ – ha tör vény más ként nem ren del ke -
zik – kor lát lan ide ig kö te les meg õriz ni a tu do má sá ra ju tott
üz le ti tit kot.

(6) A tag szer ve zés so rán egész ség ügyi szol gál ta tó köz -
re mû kö dé se nem ve he tõ igény be. Egész ség ügyi szol gál ta -
tó tag szer ve zés ben nem ve het részt. Nem mi nõ sül tag szer -
ve zés ben tör té nõ rész vé tel nek, amennyi ben az egész ség -

ügyi szol gál ta tó a be te gek szá má ra hoz zá fér he tõ he lyen
köz zé te szi, hogy mely EBP-vel áll szer zõ dés ben.

(7) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó a (6) be -
kez dés sze rin ti ren del ke zés el le né re a tag szer ve zés ben
bár mi lyen mó don részt vesz, úgy a Fel ügye let a tárgy évi,
a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben járó fi nan szí ro zá si 
összeg 10%-os mér té ké nek meg fe le lõ mér té kû fel ügye le ti
bír ság gal sújt ja mind az adott egész ség ügyi szol gál ta tót,
mind az EBP-t. Is mé telt jog sér tés ese tén a fel ügye le ti bír -
ság a fi nan szí ro zá si összeg 50%-áig ter jed het.

(8) A tag szer ve zés so rán bár mi lyen cso port ra irá nyu ló
tag szer ve zés, va la mint a biz to sí tot tak kö zöt ti bár mi lyen
meg kü lön böz te tés ti los.

(9) A tag szer ve zés so rán ti los olyan mód szert al kal maz -
ni, amellyel más sze mé lyek ter hé re ígér nek kü lön le ges
elõ nyö ket arra az eset re, ha a pénz tár tag vagy a tag szer ve -
zõ más sze mélyt az adott EBP-be tör té nõ be lé pés re bír rá.

Átlépés másik EBP-be

47.  § (1) A pénz tár tag át lé pé sé re, a tag erre irá nyu ló
írás be li be je len té se alap ján, éven te egy al ka lom mal, feb -
ruár 15. és már ci us 15. kö zött ke rül het sor. Az át lé pé si nyi -
lat ko za tot a pénz tár tag az ál ta la vá lasz tott új EBP-n
 keresztül, il let ve – ügy fél ka pu szol gál ta tás hasz ná la tá val
vagy bár mely ok mány iro dá ban – a köz pon ti elekt ro ni kus
szol gál ta tó rend sze ren ke resz tül nyújt hat ja be a Köz pont -
hoz. Az át lé pé si nyi lat ko zat fo ga dá sá ra és fel dol go zá sá ra
az EBP har ma dik sze mély nek meg bí zást ad hat.

(2) A pénz tár tag la kó he lyé nek vál to zá sa ese tén, az
(1) be kez dés ben fog lalt idõ pont tól el té rõ en át lép het má sik
EBP-be a la kó hely meg vál to zá sát kö ve tõ har minc na pon
be lül.

(3) Az át lé pé si nyi lat ko zat tar tal maz za az át lé põ pénz -
tár tag ne vét, lak cí mét, TAJ szá mát, azon EBP meg ne ve zé -
sét, amely nek elõ zõ leg tag ja volt, va la mint a vá lasz tott új
EBP meg ne ve zé sét. Az át lé pé si nyi lat ko zat nem tar tal -
maz hat a pénz tár tag szü le té si ide jé re vagy egész sé gi ál la -
po tá ra vo nat ko zó ada tot.

(4) Az át ve võ EBP az át lé pé si nyi lat ko zat kéz hez vé te lét 
kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint elekt ro ni kus úton ér te sí ti a Köz -
pon tot az át lé pé si szán dék ról.

(5) A Köz pont az át lé pé si nyi lat ko zat kéz hez vé te lét,
 illetve an nak a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend sze -
ren ke resz tül tör té nõ be nyúj tá sát kö ve tõ há rom na pon
 belül meg vizs gál ja az át lé põ pénz tár tag jo go sult sá gá nak
fenn ál lá sát és az át lé pés egyéb fel té te le i nek tel je sü lé sét.
Az át lé pés fel té te le i nek fenn ál lá sa ese tén a Köz pont nyil -
ván tar tá sát az át lé pé si nyi lat ko zat nak meg fele lõen mó do -
sít ja, és er rõl há rom na pon be lül ér te sí ti az át lé pés sel érin -
tett EBP-ket.
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(6) Az át adó EBP az ér te sí tés kéz hez vé te lét köve tõen az 
át lé põ pénz tár tag szá má ra a pénz tár tag sá ga alatt nyúj tott
egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról rész le tes el szá mo lást
 készít, és azt

a) az (1) be kez dés sze rin ti át lé pés ese tén a tárgy év már -
ci us 31-ig,

b) a pénz tár tag la kó he lyé nek meg vál to zá sa  miatt kez -
de mé nye zett át lé pés ese tén a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
– az át lé pés meg tör tén té rõl  szóló ér te sí tés sel együtt –
meg kül di az át lé põ pénz tár tag nak.

(7) Az át adó EBP a (6) be kez dés sze rin ti el szá mo lás
meg kül dé sé vel egy ide jû leg a pénz tár tag ra vo nat ko zó
 valamennyi ada tot át ad ja az át ve võ EBP-nek. Az ada to kat
azok át adá sát köve tõen az át adó EBP egy évig, elszámo -
lási vita ese tén an nak jog erõs le zá rá sá ról  szóló dön tés kéz -
hez vé te lét kö ve tõ na pig ke zel he ti.

(8) Az át lé pés az át lé pés re irá nyu ló be je len tést kö ve tõ
áp ri lis 1-jé vel, a (2) be kez dés ben fog lalt eset ben az át lé -
pés re irá nyu ló be je len tést kö ve tõ má so dik hó nap 1. nap ján 
lesz ha tá lyos, ezt köve tõen a szol gál ta tá si kö te le zett ség az
át ve võ EBP-t ter he li.

(9) Az át lé pés költ sé ge it az át adó és az át ve võ EBP vi se -
li, azt a pénz tár tag ra ter hel ni nem le het.

(10) Az át adó EBP az át lé pés nap ját meg elõ zõ idõ szak -
ra néz ve az át lé põ pénz tár tag ál tal igény be vett, de még ki
nem egyen lí tett egész ség ügyi szol gál ta tá sok te kin te té ben
az egész ség ügyi szol gál ta tók kal el szá mol. Erre az idõ -
szak ra vo nat ko zó el szá mo lá si és egyéb jog vi ták ese tén az
át adó EBP kö te les el jár ni.

(11) Az át lé pést érin tõ fi nan szí ro zás sal kap cso la tos
 elszámolási sza bá lyo kat a Kor mány ren de let ben ha tá roz za 
meg.

(12) Át lé pés ese tén az át ve võ EBP a pénz tár tag ren del -
ke zé sé re bo csát ja a pénz tár tag sá gi tá jé koz ta tót, va la mint
szá má ra pénz tá ri kár tyát ad ki, át ve szi a ko ráb bi pénz tá ri
kár tyát, ame lyet az át adó EBP-nek ér vény te le ní tés re
 továbbít.

A tagsági jogviszony tartalma

48.  § (1) A pénz tár tag egy ide jû leg csak egy EBP tag ja
le het. A pénz tár ta go kat – e tör vény ben fog lalt ki vé te lek -
kel – azo nos jo gok il le tik meg, és azo nos kö te le zett sé gek
ter he lik.

(2) A pénz tár tag e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
jo go sult

a) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te lé re,
ide ért ve a gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, gyó gyá -
sza ti el lá tás árá hoz nyúj tott tá mo ga tást is;

b) az EBP dön té se alap ján, a sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott mó don és mér ték ben az ál ta la igény be vett egész ség -
ügyi el lá tás után, a kü lön jog sza bály alap ján meg fi ze tett

vi zit díj hoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz, egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok té rí té si dí já hoz, il let ve gyógy szer, gyó gyá sza ti
se géd esz köz és gyó gyá sza ti el lá tás té rí té si dí já hoz to váb bi
utó la gos hoz zá já ru lás ra, il let ve tá mo ga tás ra;

c) pa naszt ten ni az EBP-nél, va la mint a Fel ügye let nél;
d) az EBP mû kö dé sé re, gaz dál ko dá sá ra, va la mint az

igény be ve he tõ szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó rend sze res
 tájékoztatásra.

(3) A pénz tár tag
a) biz to sí tot ti jog vi szo nya idõ tar ta ma alatt EBP-ben

fenn ál ló tag sá gi vi szo nyá ról nem mond hat le;
b) kö te les egyes, jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész -

ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te le kor dí jat fi zet ni.

A tagok részére nyújtott tájékoztatás

49.  § (1) Az EBP a pénz tár tag ké rel mé re tá jé koz ta tást
nyújt a 28.  § (5) be kez dés sze rin ti, va la mint az adott pénz -
tár ta got érin tõ egyéb ada tok ról – így kü lö nö sen az igény -
be vett egész ség ügyi el lá tá sok ról, és an nak fi nan szí ro zá si
össze gé rõl –, az e tör vény ben fog lal tak figye lembe véte -
lével.

(2) Az EBP az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sai nyúj tá -
sá ra vo nat ko zó aján la tá hoz az aján lat té tel tõl szá mí tott
1 évig köt ve van. Az EBP ál tal köz zé tett bár mi lyen ke res -
ke del mi kom mu ni ká ci ó ban az EBP szol gál ta tá sá nak tar -
tal má ra, mi nõ sé gé re, fel té te le i re vo nat ko zó ál lí tás aján lat -
nak mi nõ sül. Az EBP el tér het az aján lat tól olyan jog sza -
bály-vál to zás ese tén, amely az aján lat ban fog lal tak tel je sí -
té sét le he tet len né te szi.

A tagsági jogviszony megszûnése

50.  § A tag sá gi jog vi szony meg szû nik:
a) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be

 vehetõ egész ség ügyi szol gál ta tás ra való jo go sult ság meg -
szû né se nap já val;

b) a pénz tár tag más EBP-be tör té nõ át lé pé se ese tén
a 47.  § (8) be kez dé se sze rin ti át lé pés nap ját meg elõ zõ
 nappal.

IV. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
FINANSZÍROZÁSÁNAK SZERVEZETRENDSZERE

A Nemzeti Egészségbiztosítási Központ jogállása,
feladat- és hatásköre

51.  § (1) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sét a kor -
mány hi va tal ként mû kö dõ Nem ze ti Egész ség biz to sí tá si
Köz pont lát ja el.
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(2) A Köz pont ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. A
Köz pont költ ség ve té sét a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi
alap ja i nak költ ség ve té sé ben kell meg ha tá roz ni.

(3) A Köz pont szék he lye: Bu da pest. A Köz pont, fel ada -
tá hoz iga zo dó an, ki ren delt sé ge ket mû köd tet het.

(4) A Köz pont élén – egy sze mé lyi ve ze tõ ként – a fõ -
igaz ga tó áll, akit a mi nisz ter el nök hat éves idõ tar tam ra
 nevez ki és ment fel.

(5) A fõ igaz ga tót mun ká já ban a fõ igaz ga tó-he lyet te sek
se gí tik, aki ket a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra az egész ség biz to sí -
tá sért fe le lõs mi nisz ter hat éves idõ tar tam ra ne vez ki és
ment fel. Az egyéb mun kál ta tói jog kö rö ket a fõ igaz ga tó
ese té ben az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter, a
 fõigazgató-helyettesek ese té ben a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

(6) A Köz pont szá má ra fel ada tot tör vény, il let ve tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ál la pít hat
meg.

52.  § (1) A Köz pont
a) részt vesz az E. Alap költ ség ve té sé nek ter ve zé sé ben

és a zár szám adás el ké szí té sé ben,
b) ke ze li az E. Ala pot, en nek ke re té ben fo lya ma to san

mo ni to roz za ki adá sa it és be vé te le it, il let ve azo kat össze sí -
ti a tel je sít mény-el szá mo lá sok alap ján,

c) az E. Alap ke ze lé sé ért való fe le lõs sé ge kö ré ben el -
len õr zi az E. Alap ból fo lyó sí tott ki fi ze té sek fel hasz ná lá sá -
nak jog sze rû sé gét az EBP-knél,

d) mû köd te ti az egyé ni jo go sult ság-nyil ván tar tá si
rend szert,

e) kép zi a TAJ szá mot, to váb bá ké re lem re ki ad ja a TAJ
szá mot iga zo ló ha tó sá gi iga zol ványt,

f) ha von ta meg ál la pít ja az EBP-nek a pénz tár tag jai
után járó fej kvó tá ját,

g) ha von ta fo lyó sít ja az EBP ré szé re a fej kvó tá nak
a mû kö dé si költ ség re for dít ha tó há nya dát,

h) az egész ség ügyi szol gál ta tó EBP ál tal jó vá ha gyott
el szá mo lá sa alap ján utal vá nyoz za a szol gál ta tó ré szé re
a havi fi nan szí ro zá si össze get,

i) nyil ván tart ja az EBP havi egyen le gét,
j) fi nan szí roz za a kü lön jog sza bály sze rin ti feladat -

finanszírozott el lá tá so kat és a nem a fej kvó tát ter he lõ el lá -
tá so kat,

k) ke ze li az Or szá gos Koc ká zat kö zös sé gi Ala pot
(a továb biak ban: OKA),

l) az OKA-ból fi nan szí roz za a nagy ér té kû el lá tá so kat,
m) dönt a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök

tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról,
n) szer zõ dést köt gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz,

gyó gyá sza ti el lá tás ki szol gál ta tá sá ra, nyúj tá sá ra és az
 ehhez kap cso ló dó ár tá mo ga tás el szá mo lá sá ra, folyósítá -
sára,

o) el len õr zi az n) pont sze rin ti szer zõ dé sek tel je sí té sét,

p) ve ze ti a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban ré sze -
sü lõ gyógy sze rek rõl, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, gyó -
gyá sza ti el lá tá sok ról, va la mint köz fi nan szí ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tók ról  szóló egy sé ges nyil ván tar tást,

q) nyil ván tar tást ve zet a köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak -
ról, va la mint el szá mol a köz pon ti költ ség ve tés sel,

r) el lát ja a nem zet kö zi össze kö tõ szer vi és pénz ügyi
 elszámoló fel ada to kat, és en nek ke re té ben el len õr zi a nem -
zet kö zi egyez mé nyek, Kö zös sé gi ren de let al kal ma zá sát az 
EBP vo nat ko zá sá ban,

s) el lát ja a meg té rí té si el já rá sok kal kap cso la tos te vé -
keny sé get,

t) ja vas la tot tesz a kö te le zõ egész ség biz to sí tás sal kap -
cso la tos jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra,

u) vé le mé nye zi a kö te le zõ egész ség biz to sí tás sal kap -
cso la tos jog sza bá lyok ter ve ze tét,

v) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, de leg fel jebb
fél éves idõ kö zön ként fo lyó sít ja az EBP ré szé re a 89.  §
(4) be kez dé se sze rin ti szám lán ke let ke zett meg ta ka rí tás
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ré szét.

(2) Az (1) be kez dés m) pont ja sze rin ti ügyek ben a fel -
leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult szerv a Fel ügye let.

(3) A Köz pont – az erre irá nyu ló meg ke re sés ese -
tén – to váb bít ja az ál ta la nyil ván tar tott ada tok ból a tár sa -
da lom biz to sí tá si el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sá -
hoz, a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás nyúj tá sá hoz szük sé ges
ada tot, ha a meg ke re sõ szerv tör vény alap ján jo go sult a
kért ada tok ke ze lé sé re.

53.  § (1) Az 52.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti
nyil ván tar tás tar tal maz za a pénz tár tag:

a) csa lá di és utó ne vét,

b) szü le té si csa lá di és utó ne vét,

c) szü le té si he lyét és ide jét,

d) any ja szü le té si csa lá di és utó ne vét,

e) lak cí mét,

f) TAJ szá mát,

g) biz to sí tot ti jog vi szo nyá nak jog cí mét,

h) köz gyógy el lá tás ra jo go sult sá gá val kap cso la tos, tör -
vény ben meg ha tá ro zott ada to kat,

i) ille té kes EBP-jé nek el ne ve zé sét,

j) ál tal va la mely EGT-ál lam te rü le tén tör té nõ ide ig le -
nes tar tóz ko dá sa so rán igény be vett egész ség ügyi szol gál -
ta tás ra – a Kö zös sé gi ren de let sze rint – jo go sí tó pénz tá ri
kár tya, il let ve Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár tya, va la -
mint a nem zet kö zi egyez mé nyek és a kö zös sé gi ren de let
sze rin ti nyom tat vá nyok ada ta it,

k) az a), b) és e)–i) pont ban meg ha tá ro zott ada ta i ban
be kö vet ke zett vál to zá so kat.

(2) A Köz pont az ada to kat az érin tett ha lá lá tól, il let ve
a jog vi szony meg szû né sé tõl szá mí tott 10 évig ke ze li.
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(3) A Köz pont hon lap ján fo lya ma to san köz zé te szi
a) az EBP-k ne ve it, szék he lye it;
b) az E. Alap költ ség ve té sé re és gaz dál ko dá sá ra vo nat -

ko zó ada to kat havi bon tás ban;
c) a fej kvó ta ér té két havi bon tás ban;
d) ha von ta EBP-nként az EBP-k fej kvó ta-be vé te lét és

el lá tá si for mán ként ki adá sa it;
e) az OKA ter hé re fi nan szí ro zott szol gál ta tá sok költ sé -

ge it ha von ta;
f) az ál ta la nem a 89.  § (4) be kez dés sze rin ti EBP-szám -

la ter hé re fi nan szí ro zott szol gál ta tá sok költ sé ge it ha von ta.

A Díjtétel Bizottság és a Fejkvóta Bizottság

54.  § A Díj té tel Bi zott ság és a Fej kvó ta Bi zott ság az
egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ja vas lat te võ, vé le -
mé nye zõ tes tü le tei. A bi zott sá gok mû kö dé si költ sé ge i nek
fe de ze tét az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter irá nyí -
tá sa alá tar to zó mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben kell biz to -
sí ta ni.

A Díjtétel Bizottság

55.  § (1) A Díj té tel Bi zott ság
a) ja vas la tot tesz az Ebtv. sze rin ti egész ség ügyi szol -

gál ta tá sok tar tal má nak meg vál toz ta tá sá ra,
b) ja vas la tot tesz – a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd -

esz kö zök és gyó gyá sza ti el lá tá sok árá hoz nyúj tott tá mo ga -
tá sok ki vé te lé vel – az egész ség ügyi szol gál ta tá sok díj té te -
le i re,

c) ja vas la tot tesz a tel je sít mény-el szá mo lá si be so ro ló
rend szer re,

d) a Köz pont 52.  § (1) be kez dé sé nek m) pont ja sze rin ti
el já rá sá ban kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint ja vas la -
tot tesz az egész ség ügyi in di ká ci ós cso por tok meg ha tá ro -
zá sá ra,

e) ja vas la tot tesz az egyes egész ség ügyi tech no ló gi ák
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ra,

f) ja vas la tot tesz a fi nan szí ro zá si el já rás ren dek re.

(2) Az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben az (1) be -
kez dés ben fog lalt ja vas lat sze rin ti tar ta lom mal ren de let -
ben ad hat ja ki a tel je sít mény-el szá mo lá si be so ro ló ren det,
a fi nan szí ro zá si el já rás ren det, az egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok díj té te le it (a továb biak ban: ál ta lá nos díj té te lek), az
egész ség ügyi tech no ló gi ák be fo ga dá sá nak rend jét, amely
ren de let elõ ké szí té sé nek sza bá lya it a Kor mány ha tá roz za
meg.

(3) Ab ban az eset ben, ha az egész ség biz to sí tá sért fe le -
lõs mi nisz ter és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter a
(2) be kez dés sze rin ti tárgy kör ben az (1) be kez dés sze rin ti
ja vas lat tar tal má val nem ért egyet, azt in do ka i nak meg je -

lö lé sé vel – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be -
lül – vissza kül di a Díj té tel Bi zott ság ré szé re.

56.  § (1) A Díj té tel Bi zott ság 1-1 tag já ra az egész ség biz -
to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter, a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter, va la -
mint 2 tag já ra az EBP-k együt te sen tesz nek ja vas la tot. A
Bi zott ság el nö ke az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter 
ál tal de le gált sze mély.

(2) A Díj té tel Bi zott ság ülé se in a Fel ügye let, il let ve a
Köz pont ál tal de le gált sze mély ta nács ko zá si jog gal vesz
részt.

(3) A Díj té tel Bi zott ság ré szé re a kü lön jog sza bály sze -
rin ti szak mai, ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek ál tal de le gált
sze mé lyek bõl álló kon zul ta tív tes tü let aján lá so kat fo gal -
maz meg.

(4) A Díj té tel Bi zott ság ke re tén be lül or vos szak mai,
gyógy sze ré szi és költ ség ve té si al bi zott ság mû kö dik. Az
al bi zott sá gok össze té te lét és el já rá suk rész le tes sza bá lya it
az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben ha -
tá roz za meg.

(5) A Díj té tel Bi zott ság szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tát, va la mint ügy rend jét maga ha tá roz za meg, a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tot az egész ség biz to sí tá sért és
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter jó vá hagy ja.

(6) A Díj té tel Bi zott ság az 55.  § (1) be kez dés b), d) és
e) pont ja sze rin ti dön té se it tag ja i nak négy ötö dös több sé gé -
vel hoz za.

A Fejkvóta Bizottság

57.  § (1) A Fej kvó ta Bi zott ság az egész ség biz to sí tás el -
lá tá sai ke re té ben nyúj tott szol gál ta tá sok fe de ze té ül szol -
gá ló fej kvó ta te kin te té ben az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter ja vas lat te võ szer ve.

(2) A Fej kvó ta Bi zott ság 1-1 tag já ra az egész ség biz to sí -
tá sért fe le lõs mi nisz ter, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter, a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter, va la -
mint 2 tag já ra az EBP-k együt te sen tesz nek ja vas la tot. A
Bi zott ság el nö ke az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter 
ál tal de le gált sze mély.

(3) A Fej kvó ta Bi zott ság ülé se in a Köz pont ál tal de le -
gált sze mély ta nács ko zá si jog gal vesz részt.

(4) A Fej kvó ta Bi zott ság szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát, va la mint ügy rend jét maga ha tá roz za meg, a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot az egész ség biz to sí tá -
sért és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter jó vá hagy ja.

(5) A Fej kvó ta Bi zott ság ré szé re a kü lön jog sza bály sze -
rin ti szak mai, ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek ál tal de le gált
sze mé lyek bõl álló kon zul ta tív tes tü let aján lá so kat fo gal -
maz hat meg.
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V. Fejezet

AZ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK
SZABÁLYAI

Az ellátásra való jogosultság igazolása

58.  § (1) A pénz tár tag – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal -
tak ra fi gye lem mel – az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be -
vé te lé hez – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a
pénz tá ri kár tyát, en nek hi á nyá ban a TAJ szá mot iga zo ló
ha tó sá gi iga zol ványt kö te les az egész ség ügyi szol gál ta tó
ré szé re át ad ni, il let ve be mu tat ni. Az egész ség ügyi szol gál -
ta tó ez alap ján kö te les el len õriz ni, hogy a pénz tár tag sze re -
pel-e az 52.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti nyil ván -
tar tás ban, va la mint – szük ség ese tén – azt, hogy a pénz tár -
tag mely EBP tag ja.

(2) A pénz tár tag – a (3) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével –

a) a gyó gyá sza ti el lá tá sok te kin te té ben a kü lön jog sza -
bály sze rin ti or vo si ren del vény és ke ze lõ lap be mu ta tá sá -
val,

b) gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz te kin te té ben
a kü lön jog sza bály sze rin ti or vo si ren del vény be mu ta tá sá -
val
iga zol ja a tá mo ga tás ra való jo go sult sá gát.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti el lá tá so kat ár -
hoz nyúj tott tá mo ga tás sal ren de lik, a ke ze lõ or vos kez de -
mé nye zé sé re az EBP elekt ro ni kus úton nyi lat ko zik ar ról,
hogy a pénz tár tag a ke ze lõ or vo son kí vül más or vos ál tal
tá mo ga tás sal ren delt gyó gyá sza ti el lá tást az adott nap tá ri
év ben hány al ka lom mal vett igény be, il let ve, hogy a ke ze -
lõ or vo son kí vül más or vos a be teg sé gé vel össze füg gés ben
90 na pon be lül mi lyen gyógy szert, mi lyen mennyi ség ben
vagy an nak ki hor dá si ide jén be lül mi lyen gyó gyá sza ti
 segédeszközt ren delt szá má ra.

(4) A nem zet kö zi egyez mény vagy a Kö zös sé gi ren de let 
ha tá lya alá tar to zó kül föl di az egyez mény ben vagy a
 Közösségi ren de let ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol -
gál ta tás ra vo nat ko zó jo go sult sá gát át me ne ti tar tóz ko dás
ese tén az el lá tás igény be vé te le kor az egész ség ügyi szol -
gál ta tó nál, hu za mos tar tóz ko dás ese tén pe dig az el lá tás
igény be vé te lét meg elõ zõ en a Köz pont nál az egyez mény -
ben vagy a Kö zös sé gi ren de let ben meg ha tá ro zott mó don
iga zol ja.

(5) Amennyi ben a pénz tár tag a Kö zös sé gi ren de let ha tá -
lya alá tar to zik, EGT-ál lam te rü le tén egész ség ügyi szol -
gál ta tást a Kö zös sé gi ren de let ren del ke zé sei sze rint ve het
igény be.

(6) A nem zet kö zi egyez mény vagy a Kö zös sé gi ren de let 
alap ján Ma gyar or szá gon át me ne ti leg tar tóz ko dó sze mé -
lyek az adott el lá tás igény be vé te le ér de ké ben az egész ség -
ügyi szol gál ta tó nál az el lá tá si igé nyük ér vé nye sí té se ér de -
ké ben EBP-t vá lasz ta nak.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti ese ti pénz tár vá lasz tás – a
45.  § (1) be kez dés ac) pont já ban fog lal tak tól elté -
rõen – pénz tár ta gi tag sá gi jog vi szonyt nem ke let kez tet.

Az igénybevétel rendje

59.  § (1) A pénz tár tag a ke ze lõ or vos ál tal meg elõ zõ,
gyó gyí tó, il let ve re ha bi li tá ci ós cél lal ren delt, a szol gál ta tó -
nál ren del ke zés re álló mind azon fi nan szí ro zott el lá tás ra
jo go sult, amely egész sé gi ál la po tá nak le het sé ges mér té kû
hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges, az zal, hogy amennyi ben az
adott el lá tás ra a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fi nan -
szí ro zá si el já rá si rend, en nek hi á nyá ban vizs gá la ti és te rá -
pi ás el já rá si rend ke rült ki ala kí tás ra, az ab ban fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

(2) Ha a pénz tár tag egész sé gi ál la po ta és a gyó gyí tás
szem pont jai azt szük sé ges sé te szik, az egész ség ügyi szol -
gál ta tó a fi nan szí ro zá si el já rá si rend ben fog lal tak tól a
pénz tár tag ja vá ra el tér het, amennyi ben

a) azt az egész ség ügyi szol gál ta tó és az EBP kö zöt ti
szer zõ dés le he tõ vé te szi, vagy

b) az a) pont sze rin ti szer zõ dés hi á nyá ban a kü lön jog -
sza bály ban fog lalt el já rás rend alap ján az EBP ah hoz elõ -
ze tesen hoz zá já rul.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a több let költ ség az
EBP-t ter he li. Amennyi ben az EBP az el té rés hez nem já -
rult hoz zá, nem kö te les a több let költ sé gek meg té rí té sé re.

(4) A pénz tár tag, amennyi ben a vizs gá la tok ered mé nyét 
vi tat ja, vagy a ja va solt vizs gá la ti, il let ve te rá pi ás mód szer -
rel nem ért egyet, egy to váb bi or vo si szak vé le mény re és ja -
vas lat ra a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint jo go sult.

60.  § (1) A pénz tár tag az Ebtv. sze rin ti há zi or vo si el lá -
tást

a) a kü lön jog sza bály sze rint vá lasz tott há zi or vo sá nál
ve he ti igény be,

b) amennyi ben vá lasz tott há zi or vo sát fel ke res ni nem
tud ja, an nál a fi nan szí ro zott há zi or vos nál ve he ti igény be,
amely nek el lá tá si te rü le tén tar tóz ko dik.

(2) A pénz tár tag az Ebtv. sze rin ti já ró be teg-szak el lá tást
a) be uta ló alap ján,
b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben be uta ló

nél kül,
c) sür gõs szük ség ese tén be uta ló nél kül

ve he ti igény be.

(3) A pénz tár tag az Ebtv. sze rin ti fek võ be teg-szak el lá -
tást

a) be uta ló alap ján,
b) sür gõs szük ség ese tén be uta ló nél kül

ve he ti igény be.

(4) A pénz tár ta got az Ebtv. sze rin ti egész ség ügyi szak -
el lá tás ra a fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ egész -
ség ügyi szol gál ta tó or vo sa vagy kü lön jog sza bály ban
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meg ha tá ro zott fel ada tot el lá tó or vos az EBP be teg út-szer -
ve zé si te vé keny sé ge alap ján a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint utal hat ja be.

(5) A pénz tár tag te rü le ti el lá tá sá ra kö te le zett szol gál ta tó 
az el lá tást nem ta gad hat ja meg.

(6) A pénz tár tag te rü le ti el lá tá sá ra nem kö te le zett szol -
gál ta tó az el lá tást csak ak kor ta gad hat ja meg, ha a te rü le ti
el lá tá si kö te le zett sé gû fel ada ta i nak fo lya ma tos el lá tá sát a
te rü le ten kí vü li be te gek fo ga dá sa ve szé lyez te ti, és az el lá -
tás ra az EBP ál tal le kö tött sza bad ka pa ci tás sal nem ren del -
ke zik.

(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tás nak az EBP ál tal meg -
ha tá ro zott be uta lá si rend tõl el té rõ igény be vé te lét az
EBP – sza bály za tá ban – rész le ges té rí té si díj hoz, il let ve
egyéb fel té tel hez köt he ti.

(8) A szol gá la ti jog vi szony ban álló és egyes kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ pénz tár ta -
gok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott rend ben, va la mint 
a fog va tar tott sze mé lyek, az egész ség ügyi szol gál ta tás ra
haj lék ta lan ként jo go sult sze mé lyek kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott rend ben és fel té te lek sze rint jo go sul tak az
egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re.

61.  § (1) Az EBP a be teg út-szer ve zé si te vé keny sé ge ke -
re té ben a pénz tár tag szá má ra nem ál la pít hat meg az egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó, ál ta lá no san ér vé nyes
ren del ke zé sek ben fog lal tak hoz ké pest ked ve zõt le nebb
elõ írásokat, kü lö nös te kin tet tel a vizs gá la ti és te rá pi ás
mód szer meg vá lasz tá sá ra, va la mint a má so dik szak vé le -
mény hez való jo go sult ság ra.

(2) Az EBP a pénz tár ta gok szá má ra ki ala kí tott be teg -
utak ra és be uta lá si sza bá lyok ra, az et tõl való el té rés le he -
tõ sé gé re, a több let szol gál ta tá sok ra, a té rí té si díj fi ze té se
mel lett igény be ve he tõ több let szol gál ta tá sok ra, a pre ven -
ci ós, va la mint egész ség fej lesz té si te vé keny ség ke re té ben
igény be ve he tõ szol gál ta tá sok ra és prog ra mok ra vonat -
kozó in for má ci ó kat az EBP az ügy fél szol gá la ti iro dá já ban
és a hon lap ján köz zé te szi.

(3) Az EBP a vele fi nan szí ro zá si szer zõ dést kö tött
egész ség ügyi szol gál ta tók ré szé re a ha té kony be teg utak
ki ala kí tá sa ér de ké ben – sza bály za tá ban – a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak figye lembe véte lével be teg-be uta lá si
sza bá lyo kat ha tá roz hat meg, ame lyek kö ré ben va la mennyi 
pénz tár tag vo nat ko zá sá ban biz to sí ta ni kell a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott el éré si sza bá lyok nak meg fe le lõ
egész ség ügyi szol gál ta tók nál tör té nõ el lá tás igénybevé -
telét.

(4) Az EBP a be teg út szer ve zé sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról sza bály za tot ké szít, ame lyet jó vá ha gyás cél -
já ból meg küld a Fel ügye let nek, va la mint ezt meg elõ zõ en
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek is.

(5) A pénz tár tag a be uta ló hoz kö tött já ró be teg-, il let ve
fek võ be teg-szak el lá tást

a) az EBP be teg út szer ve zé si sza bály za tá ban fog lal tak
sze rint a prog resszi vi tás azo nos szint jén álló, és

b) az EBP-vel fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben álló
bár mely egész ség ügyi szol gál ta tó nál igény be ve he ti.

62.  § (1) A pénz tár tag egész ség ügyi szol gál ta tást e tör -
vény alap ján – az (5) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – az
ille té kes EBP-vel fi nan szí ro zá si szer zõ dé ses jog vi szony -
ban álló egész ség ügyi szol gál ta tó nál ve het igény be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban:
Eütv.) 3.  §-ának i) pont ja sze rin ti sür gõs szük ség ese tén
nyúj tott kü lön jog sza bály sze rin ti el lá tást (a továb biak ban: 
sür gõs sé gi el lá tás) a pénz tár tag bár mely egész ség ügyi
szol gál ta tó nál igény be ve het. Amennyi ben a pénz tár tag
sür gõs sé gi el lá tást olyan egész ség ügyi szol gál ta tó nál vesz
igény be, amely nek az ille té kes EBP-vel nincs fi nan szí ro -
zá si szer zõ dé se, az egész ség ügyi szol gál ta tó az el lá tást
 követõ 24 órán be lül kö te les az ille té kes EBP-nek az el lá -
tás nyúj tá sát je len te ni.

(3) A pénz tár tag az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tól
 eltérõ egész ség ügyi szol gál ta tó nál nem sür gõs sé gi el lá tást
e tör vény alap ján ak kor ve het igény be, ha az el lá tás igény -
be vé te le elõtt az ille té kes EBP – az ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té te lek ben fog lal tak sze rint – hoz zá já rult az el lá tás
igény be vé te lé hez. Az EBP éssze rû, az el lá tás jel le gé hez
iga zo dó ha tár idõn be lül nyi lat ko zik a hoz zá já ru lás ról.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en a pénz tár tag biz to sí tá si
jog vi szo nya ke re té ben – fi gye lem mel a 78.  §-ban fog lal -
tak ra is – bár mely egész ség ügyi szol gál ta tó nál igény be
 veheti a szak el lá tást, amennyi ben az EBP nem biz to sít ja
a pénz tár tag la kó he lyé nek vo nat ko zá sá ban a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott el éré si sza bá lyok nak meg fe le lõ
egész ség ügyi szol gál ta tó nál az el lá tás igény be vé te lé nek
le he tõ sé gét.

(5) A pénz tár tag gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt,
gyó gyá sza ti el lá tást ár hoz nyúj tott tá mo ga tás sal bár mely,
a Köz pont tal el szá mo lá si szer zõ dést kö tött gyógy szer tár -
nál, for gal ma zó nál ki vált hat, il let ve gyó gyá sza ti el lá tást
nyúj tó szol gál ta tó nál igény be ve het.

63.  § A 89.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt, OKA-ból fi nan -
szí ro zott el lá tá sok igény be vé te lé nek sza bá lya it kü lön jog -
sza bály tar tal maz za.

Egyedi elbírálás alapján igénybe vehetõ ellátások

64.  § (1) Az EBP az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le i ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint

a) leg fel jebb az elõ zõ évi fej kvó ta ma rad vá nyá nak ter -
hé re

aa) a pénz tár tag ál tal rész le ges té rí té si díj meg fi ze té se
mel lett az egész ség biz to sí tás ter hé re igény be ve he tõ
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egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si dí ját vagy an nak egy
ré szét át vál lal hat ja,

ab) a kü lön jog sza bály sze rin ti tá mo ga tás sal ren del he tõ 
gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz és gyó gyá sza ti el lá -
tás árá hoz a meg ál la pí tott tá mo ga tá si mér té ket meg ha la dó
tá mo ga tást nyújt hat,

ac) a tá mo ga tás sal nem ren del he tõ al lo pá ti ás gyógy -
szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz árá hoz, va la mint az egye di
el bí rá lás alap ján már tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd esz köz
ja ví tá si dí já hoz tá mo ga tást nyújt hat,

b) ha tá ro zott idõ tar tam ra – a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint – rész ben vagy egész ben át vál lal hat ja
a pénz tár tag tól a vi zit díj meg fi ze té sét, ha a pénz tár tag
részt vesz az ál ta la meg hir de tett pre ven ci ós, va la mint
egész ség fej lesz té si prog ra mok ban, to váb bá át vál lal hat ja a
kór há zi na pi díj meg fi ze té sét.

(2) Az (1) be kez dés ben biz to sí tott le he tõ ség nem ter jed ki
a) a vá ró lis ta alap ján tör té nõ el lá tás igény be vé te le ese -

tén a sor rend meg vál toz ta tá sá ra,
b) a gyó gyá sza ti se géd esz köz árá hoz nyúj tott támo -

gatás kü lön jog sza bály alap ján ke ret összeg ben tör té nõ
igény be vé te lé nek ese té re, va la mint

c) az (1) be kez dés ac) pont ja sze rin ti gyó gyá sza ti
 segédeszközre, amennyi ben a pénz tár tag adott in di ká ci ó -
ban a gyó gyá sza ti se géd esz közt – kü lön jog sza bály alap -
ján – tá mo ga tás sal köl csön zi.

A betegfogadási listára, az elõjegyzésre
 és a várólistákra vonatkozó szabályok

65.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó kö te les biz to sí ta ni 
an nak le he tõ sé gét, hogy a pénz tár tag a há zi or vo si el lá tást,
a fo gá sza ti el lá tást, a já ró be teg-szak el lá tást, il let ve a fek -
võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tást elõ ze tesen egyez te tett idõ -
pont ban ve hes se igény be. Az üte me zett be teg el lá tás ér de -
ké ben az egész ség ügyi szol gál ta tó be teg fo ga dá si lis tát
 vezet.

(2) Az EBP kö te les
a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fekvõbeteg-

 szakellátásokra, és
b) azok ra az a) pont alá nem tar to zó fek võ be teg-szak el -

lá tá sok ra, ame lyek ese té ben az el lá tás el vég zé sét a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõn be lül fi nan szí roz ni nem 
tud ja
pénz tá ri vá ró lis tát ki ala kí ta ni, va la mint a vá ró lis ta ki ala kí -
tá sá ra és ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok ról sza bály za tot
ké szí te ni és azt jó vá ha gyás cél já ból meg kül de ni a Fel -
ügye let nek.

(3) Az EBP tá jé koz tat ja a vele fi nan szí ro zá si szer zõ dés -
ben álló egész ség ügyi szol gál ta tót a (2) be kez dés b) pont ja 
sze rin ti vá ró lis ta ve ze té sé rõl.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az (1) be kez dés ben
fog lal tak tól el té rõ en in téz mé nyi elõ jegy zést ala kít ki

a) a (2) be kez dés sze rin ti el lá tá sok ra, va la mint

b) az a) pont alá nem tar to zó azon el lá tá sok ra, ame lyek
el vég zé sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõn
 belül egyéb ok ból nem tud ja biz to sí ta ni.

(5) A be teg fo ga dá si lis tát és az in téz mé nyi elõ jegy zést
az egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá ban ki je lölt sze mély, a pénz tá ri vá ró lis tát az EBP
ál tal erre ki je lölt sze mély ve ze ti.

66.  § (1) A 65.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nagy költ sé gû el lá tá -
so kat köz pon ti vá ró lis ta alap ján, a szerv, il let ve vér sejt -
kép zõ õs sejt át ül te té sét transz plan tá ci ós vá ró lis ta alap ján
le het igény be ven ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vá ró lis tá kat a Kor mány
 által ki je lölt szerv ve ze ti, amely a mû köd te tés hez a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz re mû kö dõt ve het igény -
be.

(3) A transz plan tá ci ós vá ró lis tá ra való fel vé tel re jo go -
sult:

a) a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tott,
b) a Tbj. 16.  §-ának (1) be kez dé se alap ján egész ség -

ügyi szol gál ta tás ra jo go sult sze mély, va la mint
c) az a) és b) pont ha tá lya alá nem tar to zó sze mé lyek

kö zül az, aki nek egész ség biz to sí tó ja az el lá tás igénybe -
vételét a Kö zös sé gi ren de let 22. cik ke 1. be kez dé sé nek
c) pont ja, il let ve két ol da lú egyez mény alap ján elõ ze tesen,
vagy az egyez mény ben meg ha tá ro zot tak sze rint en ge dé -
lyez te.

67.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó, il let ve a 66.  §
(2) be kez dé se sze rin ti ki je lölt szerv az adott el lá tás te kin -
te té ben va la mennyi EBP pénz tár tag já ra vo nat ko zó an
egy – egy sé ges – be teg fo ga dá si lis tát, in téz mé nyi elõ jegy -
zést, il let ve vá ró lis tát ve zet. Va la mennyi EBP pénz tár tag ja 
azo nos fel té te lek kel jo go sult a be teg fo ga dá si lis tá ra, az
 intézményi elõ jegy zés be, il let ve a vá ró lis tá ra tör té nõ fel -
vé tel re, va la mint az el lá tás an nak alap ján tör té nõ igény be -
vé te lé re.

(2) A be teg fo ga dá si lis ta alap ján nyúj tott el lá tás igény -
be vé te lé re a pénz tár tag az adott egész ség ügyi szol gál ta tó -
nál a be teg fo ga dá si lis tán meg ha tá ro zott idõ pont ban jo go -
sult. Az igény be vé tel idõ pont ját a be teg fo ga dá si lis tá ra
tör té nõ fel vé tel sor rend je alap ján kell meg ha tá roz ni, az zal, 
hogy a pénz tár tag ké ré sé re az igény be vé tel idõ pont ja ként
a le het sé ges leg ko ráb bi idõ pont nál ké sõb bi idõ pont is
meg ha tá roz ha tó. Ha a pénz tár tag utóbb mó do sí ta ni kí ván -
ja az el lá tás igény be vé te lé nek idõ pont ját, a mó do sí tás kor
ren del ke zés re álló el lá tá si idõ pon tok kö zül vá laszt hat.

(3) A vá ró lis ta, il let ve in téz mé nyi elõ jegy zés alap ján
nyúj tott el lá tás igény be vé te lé re a pénz tár tag a vá ró lis tá ra,
il let ve az in téz mé nyi elõ jegy zés be tör té nõ fel vé tel sor -
rend je alap ján jo go sult. Et tõl el tér ni az el lá tás szak mai in -
do kolt sá ga, to váb bá az el lá tás vár ha tó ered mé nye alap ján
le het. Az igény be vé tel, va la mint az el té rés le he tõ sé gé nek
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szak mai sza bá lya it az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz -
ter ren de let ben sza bá lyoz za.

(4) Az EBP a pénz tár ta got az el lá tás szük sé ges sé gét
meg ál la pí tó egész ség ügyi szol gál ta tó ha la dék ta la nul meg -
kül dött ja vas la ta alap ján jegy zi be a pénz tá ri vá ró lis tá ra.
A pénz tá ri vá ró lis tá ra ke rü lés idõ pont ja ként azt az idõ pon -
tot kell sze re pel tet ni, ami kor az egész ség ügyi szol gál ta tó
ja vas la tát el küld te az EBP ré szé re. Az egész ség ügyi szol -
gál ta tó ja vas la ta alap ján az EBP ha la dék ta la nul ér te sí ti
az egész ség ügyi szol gál ta tót ar ról, hogy a pénz tár ta got
a pénz tá ri vá ró lis tá ra fel vet te, va la mint kez de mé nye zi a
pénz tár tag nak az ál ta la meg je lölt idõ pont ra tör té nõ fel vé -
te lét az in téz mé nyi elõ jegy zés be. Az in téz mé nyi elõ jegy -
zés be tör tént fel vé tel rõl az egész ség ügyi szol gál ta tó
vissza jel zést küld az EBP ré szé re.

(5) Ab ban az eset ben, ha a pénz tá ri vá ró lis ta te kin te té -
ben tör té nõ vál to zás érin ti az el lá tás in téz mé nyi elõ jegy zés 
sze rin ti igény be vé te lé nek vár ha tó idõ pont ját, azt az EBP
ja vas la ta alap ján az egész ség ügyi szol gál ta tó mó do sít ja.
Az idõ pont vál to zá sá ról az EBP ha la dék ta la nul ér te sí ti az
érin tett pénz tár ta got.

(6) Ha az EBP-nek az adott egész ség ügyi szol gál ta tó val
fenn ál ló fi nan szí ro zá si szer zõ dé se a pénz tá ri vá ró lis tán
sze rep lõ el lá tás igény be vé te lét meg elõ zõ en meg szû nik, az
EBP ha la dék ta la nul ér te sí ti a pénz tár ta got, hogy az el lá tást 
mely egész ség ügyi szol gál ta tó nál ve he ti igény be.

(7) Ha a pénz tár tag egyéb be teg ség vagy más el lá tás
igény be vé te le  miatt ide ig le ne sen al kal mat lan a vá ró lis ta,
il let ve in téz mé nyi elõ jegy zés sze rin ti el lá tás igény be vé te -
lé re, ak kor a vá ró lis tán, il let ve az in téz mé nyi elõ jegy zés -
ben el fog lalt he lyét meg tart ja, és az aka dá lyo zó kö rül mény 
el há rul tát köve tõen az el lá tást el kell vé gez ni. Az ide ig le -
nes al kal mat lan sá got a vá ró lis tán, il let ve az in téz mé nyi
elõ jegy zés ben je lez ni kell, an nak in do kát pe dig rög zí te ni
kell az egész ség ügyi do ku men tá ci ó ban.

(8) A pénz tár tag jo go sult a ke ze lõ or vo sá nál mind azon
vizs gá la tok kez de mé nye zé sé re és – a ke ze lõ or vos ja vas la -
ta alap ján – el vé gez te té sé re, ame lyek a vá ra ko zás sor rend -
jét be fo lyá so ló egész sé gi ál la pot vál to zás meg ál la pí tá sá -
hoz szük sé ge sek.

(9) A pénz tár tag egész sé gi ál la po ta ál tal in do kolt azon -
na li el lá tá sok nyúj tá sá ra be teg fo ga dá si lis ta, in téz mé nyi
elõ jegy zés, il let ve vá ró lis ta nem ve zet he tõ.

68.  § (1) Nem érin ti a pénz tá ri vá ró lis tán el fog lalt
 helyet, ha a pénz tár tag az adott el lá tás igény be vé te lé re
– an nak el vég zé se elõtt, a be teg út-szer ve zé si sza bá lyok
meg tar tá sá val – más egész ség ügyi szol gál ta tót vá laszt.
Eb ben az eset ben a 67.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat
 azzal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a pénz tár ta got a
pénz tá ri vá ró lis tá ra – is mé tel ten – be je gyez ni nem kell, az
in téz mé nyi elõ jegy zés be tör té nõ fel vé tel ér de ké ben az
EBP ál tal meg je lölt idõ pont pe dig az ere de ti leg ja va solt
idõ pont hoz iga zo dik.

(2) Amennyi ben a pénz tá ri vá ró lis tán sze rep lõ pénz tár -
tag má sik EBP-be lép át, az adott el lá tás te kin te té ben az
 átvevõ EBP ál tal eset le ge sen ve ze tett pénz tá ri vá ró lis tá ra
tör té nõ fel vé te le so rán úgy kell te kin te ni, mint ha az egész -
ség ügyi szol gál ta tó a 67.  § (4) be kez dé se sze rin ti ja vas la tát 
az át lé pés idõ pont já ban küld te vol na meg az át ve võ EBP
ré szé re. Az át ve võ EBP szük ség ese tén ha la dék ta la nul
meg ke re si az el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tót az
el lá tás idõ pont já nak az in téz mé nyi elõ jegy zés ben tör té nõ
mó do sí tá sa ér de ké ben, és a mó do sí tott idõ pont ról a pénz -
tár ta got írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A pénz tár ta got a vá ró lis tá ról tö röl ni kell
a) ha az el lá tás igény be vé te lé re sor ke rült,
b) a pénz tár tag ké ré sé re az Eütv.-ben fog lal tak figye -

lembe véte lével,
c) ha a pénz tár tag egész sé gi ál la po ta a ke ze lõ or vos

 ezirányú nyi lat ko za ta alap ján már nem in do kol ja az el lá tás 
igény be vé te lét,

d) ha az EBP e tör vény alap ján vég re haj tott el len õr zé se 
meg ál la pít ja, hogy a pénz tár tag vá ró lis tá ra tör té nõ fel vé te -
le a szak mai sza bá lyok meg sze gé sé vel tör tént, és a pénz -
tár tag egész sé gi ál la po ta – a szak mai sza bá lyok figye -
lembe véte lével – nem in do kol ja az el lá tást.

(4) A pénz tár ta got a pénz tá ri vá ró lis tá ról a (3) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en ak kor is tö röl ni kell, ha
pénz tár ta gi jog vi szo nya az adott EBP-nél meg szûnt.

(5) A pénz tár ta got az in téz mé nyi elõ jegy zés bõl tö röl ni
kell

a) a (3) be kez dés a)–d) pont ja sze rin ti ese tek ben, az zal, 
hogy a d) pont sze rin ti eset ben vá ró lis ta alatt in téz mé nyi
elõ jegy zést kell ér te ni,

b) a pénz tár tag má sik egész ség ügyi szol gál ta tó azo nos
el lá tás ra vo nat ko zó in téz mé nyi elõ jegy zé sé be tör té nõ fel -
vé te le ese tén.

(6) A ke ze lõ or vos a (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi -
lat ko zat meg té te lét, az EBP a (3) be kez dés d) pont ja sze -
rin ti tör lést meg elõ zõ en ar ról és an nak kö vet kez mé nye i rõl
írás ban tá jé koz tat ja a pénz tár ta got.

69.  § (1) A be teg fo ga dá si lis ta
a) az adott egész ség ügyi el lá tás ra be so rolt pénz tár tag

csa lá di és utó ne vét, szü le té si ide jét, tár sa da lom biz to sí tá si
azo no sí tó je lét, va la mint

b) az el lá tás ra tör té nõ je lent ke zés, to váb bá az el lá tás
igény be vé te lé nek nap tá ri nap, óra – és le he tõ ség sze rint
perc – meg je lö lé sé vel meg ha tá ro zott idõ pont ját
tar tal maz za.

(2) Az in téz mé nyi elõ jegy zés az (1) be kez dés a) pont já -
ban meg ha tá ro zott ada to kon túl

a) az adott egész ség ügyi el lá tás ra be so rolt pénz tár tag
any ja ne vét, ne mét, la kó he lyét, va la mint

b) az el lá tás igény be vé te lé nek vár ha tó, il let ve – amint
is mert té vá lik – pon to san meg ha tá ro zott idõ pont ját
tar tal maz za.
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(3) A vá ró lis ta

a) az (1) be kez dés a) pont já ban és a (2) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat, va la mint

b) az el lá tás ra való jo go sult ság sor rend jét

tar tal maz za.

(4) Az in téz mé nyi elõ jegy zés, il let ve a vá ró lis ta ada -
tai – sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don – in téz mé -
nyi elõ jegy zés ese té ben az el lá tást nyúj tó egész ség ügyi
szol gál ta tó hon lap ján, pénz tá ri vá ró lis ta ese té ben az EBP
hon lap ján, köz pon ti és transz plan tá ci ós vá ró lis ta ese tén a
kor mány ren de let ben ki je lölt szerv hon lap ján te kint he tõ ek
meg, eb ben a for má juk ban nyil vá no sak. A transzplantá -
ciós vá ró lis ta ki vé te lé vel az el lá tás igény be vé te lé nek vár -
ha tó idõ pont ját is köz zé kell ten ni. A Fel ügye let honlap -
járól az in téz mé nyi elõ jegy zés, il let ve a vá ró lis ta alap ján
el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó, EBP, va la mint
a kor mány ren de let ben ki je lölt szerv hon lap já nak köz vet -
le nül el ér he tõ nek kell len nie.

(5) Az in téz mé nyi elõ jegy zés, il let ve a vá ró lis ta ada ta it
a hon la pon úgy kell fo lya ma to san köz zé ten ni, hogy ab ból
egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó le gyen az adott pénz tár tag
szá má ra az el lá tás igény be vé te lé nek vár ha tó idõ pont ja,
 illetve a vá ró lis tán el fog lalt he lye. A köz zé té tel re vonat -
kozó rész le tes sza bá lyo kat az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs 
mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg.

(6) Az (5) be kez dés ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa ér de -
ké ben az in téz mé nyi elõ jegy zés, il let ve a vá ró lis ta ke ze lé -
sé ért fe le lõs sze mély vagy szerv egye di azo no sí tót ha tá roz
meg. Az egye di azo no sí tó nem tar tal maz hat a pénz tár tag
egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada ta i val össze füg gõ,
to váb bá az in téz mé nyi elõ jegy zés be, il let ve a vá ró lis tá ra
tör té nõ fel vé tel idõ pont já ra vo nat ko zó ada tot. Az in téz mé -
nyi elõ jegy zés, il let ve a vá ró lis ta ke ze lé sé ért fe le lõs sze -
mély vagy szerv az egye di azo no sí tót, va la mint az egye di
azo no sí tó tar tal má ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az azo no sí tó
meg ha tá ro zá sa kor, sze mé lye sen, te le fo non, elekt ro ni kus
úton vagy ke ze lõ or vo sa út ján köz li a pénz tár tag gal. Adott
pénz tár tag nak egy adott el lá tás vo nat ko zá sá ban csak egy
egye di azo no sí tót kell meg ha tá roz ni.

(7) Az in téz mé nyi elõ jegy zés, il let ve a vá ró lis ta for mai
és tar tal mi kö ve tel mé nye it az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs 
mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg. Az in téz mé nyi elõ -
jegy zés, il let ve a vá ró lis ta ve ze té sé re a Fel ügye let ál tal
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don mi nõ sí tett szá -
mí tó gé pes prog ram al kal ma zá sa ír ha tó elõ.

(8) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az in téz mé nyi elõ jegy -
zés, va la mint a vá ró lis ta tárgy hó nap elsõ nap ján fenn ál ló
ada ta i ról, va la mint a sür gõs sé gi el lá tás ke re té ben el lá tot -
tak ada ta i ról, az EBP a pénz tá ri vá ró lis ta tárgy hó nap elsõ
nap ján fenn ál ló ada ta i ról min den hó nap 15. nap já ig elekt -
ro ni kus úton je len tést küld a Fel ügye let ré szé re.

70.  § (1) Az EBP az el lá tá sok vár ha tó költ sé gé nek
80%-ával meg egye zõ össze gû cél tar ta lé kot kö te les ké pez -

ni min den olyan, a pénz tá ri vá ró lis tán sze rep lõ el lá tás
után, amely ese té ben a vár ha tó vá ra ko zá si idõ a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mér té ket meg ha lad ja.

(2) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés sze rin ti va la -
mely el lá tás te kin te té ben a pénz tár tag pénz tá ri vá ró lis tá ról
való tör lé sé re a 68.  § (4) be kez dé se alap ján ke rült sor, az
adott el lá tás ra te kin tet tel ké pe zett cél tar ta lé kot a pénz tá ri
vá ró lis tán sze rep lõ egyéb el lá tá sok fi nan szí ro zá sá ra kell
for dí ta ni.

(3) Ab ban az eset ben, ha a pénz tá ri vá ró lis tán sze rep lõ
el lá tás vár ha tó vá ra ko zá si ide je a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér té ket meg ha lad ja, a pénz tár tag az adott
el lá tást a vá ró lis tán el fog lalt he lyé tõl füg get le nül, az EBP
költ sé gé re, bár mely egész ség ügyi szol gál ta tó nál igény be
ve he ti. Az így igény be vett el lá tás fi nan szí ro zá sá ra az EBP 
és az adott szol gál ta tó kö zöt ti ér vé nyes fi nan szí ro zá si
szer zõ dés hi á nyá ban az ese ti fi nan szí ro zás sza bá lya it kell
al kal maz ni.

(4) Ab ban az eset ben, ha a pénz tá ri vá ró lis tán sze rep lõ
pénz tár tag má sik EBP-be lép át és az el lá tá sá ra az át adó
EBP cél tar ta lé kot kép zett, ak kor az át lé pés kor a pénz tár -
tag ra kép zett cél tar ta lé kot is át kell adni az át ve võ
EBP-nek.

71.  § (1) A be teg fo ga dá si lis ta, az in téz mé nyi elõ jegy -
zés, va la mint a vá ró lis ta ve ze té sét a Fel ügye let jo go sult el -
len õriz ni. Ha bi zo nyí tást nyer, hogy az EBP vagy az egész -
ség ügyi szol gál ta tó vissza élést kö ve tett el, a Fel ügye let a
kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint fel ügye le ti bír sá got
szab hat ki, to váb bá jo go su lat lan tör lés ese tén – amennyi -
ben az el lá tás igény be vé te le még in do kolt – el ren de li a be -
teg fo ga dá si lis tá ra, az in téz mé nyi elõ jegy zés be, il let ve a
vá ró lis tá ra tör té nõ vissza vé telt az ere de ti idõ pont figye -
lembe véte lével.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó tar tós ka pa ci tás hi á nyá -
ról ér te sí te ni kö te les a vele szer zõ dött EBP-ket, a Fel ügye -
le tet, va la mint az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet.

(3) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv kö te les meg -
vizs gál ni, hogy az egész ség ügyi szol gál ta tó meg fe lel-e a
mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak fel té te lé ül kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak mai mi ni mum fel té te lek nek,
ha az in téz mé nyi elõ jegy zés szak em ber, gép, mû szer,
 orvostechnikai esz köz tar tós hi á nya  miatt in do ko lat la nul
hosszú.

Külföldi ellátások igénybevétele
 és elszámolásuk rendje

72.  § (1) A nem zet kö zi egyez mény vagy a Kö zös sé gi
ren de let ha tá lya alá tar to zó pénz tár tag az egyez mény ben
ré szes ál lam, vagy az EGT-ál lam te rü le tén egész ség ügyi
szol gál ta tást a nem zet kö zi egyez mény, il le tõ leg a Kö zös -
sé gi ren de let sza bá lyai sze rint ve het igény be.

2008/25. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1145



(2) A nem zet kö zi egyez mény vagy Kö zös sé gi ren de let
alap ján kül föl dön igény be vett el lá tá sok költ sé gét a Köz -
pont szá mol ja el az EBP pénz tá ri szám lá já nak a ter hé re.

(3) Ha a pénz tár tag va la mely egyez mény ben ré szes,
vagy EGT-ál lam te rü le tén el lá tást vesz igény be, a Köz pont 
hoz zá já rul hat a ma gyar or szá gi egész ség ügyi szol gál ta tó -
hoz tör té nõ szál lí tás meg té rí té sé hez.

(4) Ha a pénz tár tag – ide nem ért ve a meg ál la po dás
alap ján egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sul ta kat –
EGT-ál lam te rü le tén az Ebtv. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) és c) pont ja i ban, a 12.  § (1) be kez dé sé ben és a 13.  §
a) és b) pont ja i ban meg ha tá ro zott egész ség ügyi szolgál -
tatást nem a Kö zös sé gi ren de let alap ján vesz igény be, az
EBP a Köz pon ton ke resz tül a fel me rült és iga zolt költ sé ge -
ket az igény be vé tel ide jén ér vé nyes bel föl di költ ség, leg -
fel jebb azon ban a tény le ges költ ség mér té ké nek meg fe le lõ 
összeg ben meg té rí ti.

(5) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en köz szol gá la ti vagy köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban álló, tar tó san va la mely egyez -
mény ben ré szes, vagy EGT-ál lam ban fog lal koz ta tott
pénz tár tag, a vele együtt ott tar tóz ko dó el tar tott há zas tár -
sa, élet tár sa és gyer mek e vá laszt hat, hogy

a) a ki kül de tés he lye sze rin ti ál lam ban az egész ség ügyi 
szol gál ta tást az egyez mény, il let ve a Kö zös sé gi ren de let
ren del ke zé sei sze rint ve szi igény be, vagy

b) kéri az ál ta la in do kol tan igény be vett egész ség ügyi
el lá tás fel me rült és iga zolt költ sé ge 85%-ának meg té rí té -
sét a Köz pont tól.

(6) Az (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti meg té rí tés ese tén
a Köz pont az el lá tás igény be vé te le ide jén ér vé nyes bel föl -
di költ ség mér ték nek meg fe le lõ össze get az EBP pénz tá ri
szám lá já nak ter hé re, a meg té rí tés ezt meg ha la dó ré szét az
OKA ter hé re nyújt ja.

73.  § (1) Ha a pénz tár tag – ide nem ért ve a meg ál la po dás 
alap ján egész ség ügyi el lá tás ra jo go sul ta kat – a nem zet kö zi 
egyez mény ben ré szes, vagy EGT-ál la mon kí vü li ál lam
(a továb biak ban: har ma dik ál lam) te rü le tén át me ne ti leg
tar tóz ko dik mun ka vál la lás, ta nul má nyok foly ta tá sa vagy
egyéb jog cí men és az Ebtv. 12–14.  §-ában, to váb bá 15.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la mely egész ség ügyi
szol gál ta tást – a fel tét le nül szük sé ges mér té kig –, to váb bá
sür gõs sé gi be teg szál lí tást azért vesz igény be har ma dik
 állam te rü le tén lévõ tar tóz ko dá si he lyén, mert an nak el ma -
ra dá sa az éle tét, tes ti ép sé gét sú lyo san ve szé lyez te ti, il let -
ve ma ra dan dó egész ség ká ro so dás hoz ve zet ne, a Köz pont
az EBP pénz tá ri szám lá já nak ter hé re a fel me rült és iga zolt
költ sé ge ket az igény be vé tel ide jén ér vé nyes bel föl di költ -
ség mér té ké nek meg fe le lõ összeg ben, sür gõs sé gi be teg -
szál lí tás ese tén a szám la sze rin ti összeg nek a Ma gyar
Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett, az igény be vé tel kor ér vé nyes 
hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg ben
meg té rí ti.

(2) Amennyi ben a pénz tár tag mun kál ta tó ja a Tbj. sze -
rin ti biz to sí tá si jog vi szony fenn tar tá sa mel lett egy be füg -
gõ en há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ra a pénztár -
tagot har ma dik ál lam te rü le tén fog lal koz tat ja, és ez idõ
alatt a pénz tár tag, il let ve a vele együtt har ma dik ál lam
 területén tar tóz ko dó el tar tott há zas tár sa és gyer mek e az
Ebtv. 12–14.  §-ában, to váb bá 15.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott va la mely egész ség ügyi szol gál ta tást, to váb bá
sür gõs sé gi be teg szál lí tást in do kol tan vesz igény be har ma -
dik ál lam te rü le tén lévõ tar tóz ko dá si he lyén, a Köz pont az
EBP pénz tá ri szám lá já nak ter hé re a fel me rült és iga zolt
költ sé ge ket az igény be vé tel ide jén ér vé nyes bel föl di költ -
ség mér té ké nek meg fe le lõ összeg ben, sür gõs sé gi be teg -
szál lí tás ese tén a szám la sze rin ti összeg nek a Ma gyar
Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett, az igény be vé tel kor ér vé nyes 
hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg ben
meg té rí ti.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti fog lal koz ta tás ese té ben a
pénz tár tag és a vele együtt ott tar tóz ko dó el tar tott há zas -
tár sa és gyer mek e nem Ma gyar or szá gon tör té nõ egész ség -
ügyi el lá tá sa ak kor fo gad ha tó el in do kol tan igény be vett -
nek, ha ele get tet tek a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint a nem Ma gyar or szá gon tör té nõ mun ka vég zés re való
al kal mas ság meg ál la pí tá sát cél zó or vo si vizs gá la ti kö te le -
zett sé gük nek.

(4) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a köz szol gá -
la ti vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban álló, tar tó san har -
ma dik ál lam ban fog lal koz ta tott pénz tár tag a vele együtt ott 
tar tóz ko dó el tar tott há zas tár sa, élet tár sa és gyer mek e ál tal
in do kol tan igény be vett egész ség ügyi el lá tás kül föl dön
fel me rült és iga zolt költ sé gé nek 85%-át a Köz pont a 72.  §
(6) be kez dé se sze rin ti mó don meg té rí ti.

74.  § (1) A 72.  § (4) be kez dé se és a 73.  § sze rin ti el lá tá -
sok költ sé gé nek meg té rí té se irán ti igényt leg ké sõbb a ha -
za ér ke zést kö ve tõ har minc na pon be lül, a 72.  § (5) be kez -
dé se sze rin ti el lá tá sok költ sé ge i nek meg té rí té se irán ti
igényt pe dig a ha za ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül
kell az EBP-nek be je len te ni. Az igényt az EBP to váb bít ja a 
Köz pont nak.

(2) A 72.  §-ban és a 73.  §-ban fog lalt el lá tá sok el szá mo -
lá sa az ál ta lá nos díj té te lek sze rint tör té nik.

(3) A 72.  § (4) be kez dé se és a 73.  § (1)–(2) be kez dé se
sze rin ti bel föl di költ sé gek – ide ért ve az egész ség ügyi mi -
nisz ter ál tal el is mert ha tá ron át nyú ló egész ség ügyi együtt -
mû kö dés ke re té ben nyúj tott szol gál ta tá sok költ sé ge it
is – meg té rí té sé nek mód ját és fel té te le it a Kor mány ren de -
let ben ál la pít ja meg.

(4) A ha tá ron át nyú ló egész ség ügyi szol gál ta tói és szol -
gál ta tá si együtt mû kö dé sek fi nan szí ro zá sá nak rész le tes
sza bá lya it a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg. A ha tá ron 
át nyú ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó együtt -
mû kö dé si meg ál la po dá so kat az egész ség biz to sí tá sért fe le -
lõs mi nisz ter tá jé koz ta tó ban te szi köz zé.
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(5) A pénz tár ta gok ter ve zett kül föl di gyógy ke ze lé sét a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos szak mai bi zott -
ság dön té sét köve tõen a Köz pont szá mol ja el. Az or vos -
szak mai bi zott ság a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott fel -
té te lek, va la mint a Kö zös sé gi ren de let elõ írásai sze rint
hoz za meg dön té sét.

VI. Fe je zet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRÉBEN KÖTHETÕ
SZERZÕDÉSEK

75.  § (1) A Köz pont va la mennyi EBP-vel utal vá nyo zá si
szer zõ dést köt az EBP és a vele szer zõ dött egész ség ügyi
szol gál ta tók kö zöt ti el szá mo lá sok kal és az el len õr zé sek kel 
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti utal vá nyo zá si szer zõ dés ben 
meg kell ha tá roz ni kü lö nö sen:

a) az EBP adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét,
b) az el szá mo lás rend jét, ha tár ide jét,
c) az el len õr zés rend jét,
d) tõ ke- és egyéb cél tar ta lék ra vo nat ko zó je len té si kö -

te le zett sé get.

(3) A szer zõ dés mel lék le tét ké pe zi a be teg út-szer ve zé si
sza bály zat és a mû kö dé si en ge dély má so la ta.

76.  § (1) Az EBP az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá -
sá ra az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény ben (a továb biak ban: Eftv.)
meg ha tá ro zott ka pa ci tá sok mér té ké ig és össze té te lé nek
meg fele lõen fi nan szí ro zá si szer zõ dést köt

a) az Eftv. sze rin ti or szá gos fel adat kö rû spe ci á lis in té -
ze tek kel,

b) az Eftv. sze rin ti súly pon ti kór há zak kal, va la mint
c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el éré si sza bá -

lyok és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével az
a) és a b) pont alá nem tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tók -
kal, to váb bá

d) az Eftv. 11.  §-ában fog lal tak sze rint lét re ho zott és
be fo ga dott szak el lá tá si ka pa ci tá sok ra az azok kal rendel -
kezõ egész ség ügyi szol gál ta tók kal,

amennyi ben a b)–d) pont alá tar to zó szol gál ta tó az EBP-
 hez hoz zá ren delt te rü le ten ren del ke zik te rü le ti szak el lá tá si 
kö te le zett ség gel, és az a)–d) pont alá tar to zó szol gál ta tó
nem ren del ke zik olyan, az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi 
XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.) 178.  §-ának 20. pont -
já ban meg ha tá ro zott köz tar to zás sal, amely ese dé kes sé gé -
nek idõ pont ja hat van nap nál ré geb ben le járt (a továb biak -
ban: köz tar to zás).

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat a há zi or vo si, házi
gyer mek or vo si el lá tás te kin te té ben az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a szer zõ dés kö té si kö te le zett ség mind -

azon szol gál ta tók te kin te té ben fenn áll, me lye ket az EBP
pénz tár tag ja a kü lön jog sza bály sze rint vá lasz tott.

(3) Az EBP fi nan szí ro zá si szer zõ dést köt a hoz zá ren -
delt te rü le ten el lá tá si kö te le zett ség gel ren del ke zõ kü lön
jog sza bály sze rint fog or vo si alap el lá tást nyúj tó szol gál ta -
tó val, amennyi ben nem ren del ke zik köz tar to zás sal.

(4) Az EBP – az Ebtv. 21.  §-a sze rin ti egész ség ügyi
szol gál ta tá sok ki vé te lé vel – fi nan szí ro zá si szer zõ dést köt -
het az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl azon, az adott
szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sí tó mû kö dé si en ge déllyel ren -
del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó val, amely nem rendel -
kezik köz tar to zás sal.

(5) Az egész ség ügyi szol gál ta tó val kö tött fi nan szí ro zá si 
szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni

a) az egész ség ügyi szak el lá tás ra tör té nõ be uta lás ra jo -
go sult, a táp pénz fi ze tés alap já ul szol gá ló ke re sõ ké pes ség
el bí rá lá sá ra, to váb bá a gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz -
köz és gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tás sal tör té nõ rendelé -
sére jo go sult sze mé lyek azo no sí tó ada ta it,

b) az Ebtv. 21.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a gyó gyá -
sza ti se géd esz köz nek az egész ség ügyi el lá tás ke re té ben
tör té nõ ki szol gál ta tá sá ra való jo go sult sá got,

c) az egész ség ügyi szol gál ta tó nál mû kö dõ elõ jegy zés
ke ze lé sé re jo go sult sze mély(ek) azo no sí tó ada ta it,

d) a be teg út-szer ve zés sza bá lya it,
e) az EBP ál tal vég zett el len õr zé sek rend jét, ide ért ve az 

el lá tás igény be vé te lé nek meg kez dé sé re vo nat ko zó tá jé -
koz ta tást is,

f) az EBP ál tal vég zett tel je sít mény iga zo lás ra vonat -
kozó sa já tos rész let sza bá lyo kat, az iga zo lás meg ta ga dá sá -
nak ese te it,

g) a tel je sít mény iga zo lás kér dé sé ben fel me rü lõ vi ták
tisz tá zá sá nak rend jét, a fe lek kö te le zett sé ge it az el lá tá sok -
kal kap cso la tos pa na szok ki vizs gá lá sá ban,

h) a le kö tött ka pa ci tás mér té két szak te rü le ten ként.

(6) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés be fog lal ha tók to váb bá:
a) az egész ség ügyi szol gál ta tó ré szé re biz to sí tan dó jut -

ta tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok,
b) az egész ség ügyi szol gál ta tó egész ség fej lesz té si

prog ra mok ba való be vo ná sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség -
vál la lás.

(7) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zi
a) amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó a kü lön tör -

vény sze rin ti egész ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le lõs
szerv vel egész ség ügyi el lá tá si szer zõ dést kö tött az egész -
ség ügyi köz szol gál ta tás nyúj tá sá ra, e szer zõ dés má so la ta,

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy
van-e köz tar to zá sa,

c) az egész ség ügyi do ku men tá ció ve ze té sé nek rend jé -
rõl  szóló tá jé koz ta tó,

d) az egész ség ügyi szol gál ta tó gyógy szer, gyó gyá sza ti
se géd esz köz, va la mint gyó gyá sza ti el lá tás ár hoz nyúj tott
tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé hez al kal ma zott számító -
gépes rend szer mi nõ sí té sé rõl  szóló jó vá ha gyás.
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77.  § A 76.  § sze rint meg kö tött fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés ben – amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó meg -
felel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mi nõ sé gi kö ve -
tel mé nyek nek és fel té te lek nek, az ál ta lá nos díj té te lek hez
ké pest leg fel jebb 10%-os mér té kû el té rés al kal maz ha tó
va la mely el lá tás fi nan szí ro zá sa te kin te té ben.

78.  § (1) A 62.  § (2)–(4) be kez dé se alap ján igény be vett
el lá tás fi nan szí ro zá sa ese ti fi nan szí ro zá si szer zõ dés alap -
ján tör té nik.

(2) Az ese ti fi nan szí ro zá si szer zõ dés – e tör vény ere jé -
nél fog va – az EBP-nek az el lá tás igény be vé te lé hez szük -
sé ges hoz zá já ru lá sa nap já val, sür gõs sé gi el lá tás igény be -
vé te le ese tén, va la mint a 62.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset -
ben az igény be vé tel nap já val jön lét re és az el szá mo lás
nap já val szû nik meg.

(3) Az EBP és a Fel ügye let el len õr zé si joga ki ter jed az
ese ti fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek re is.

(4) Az ese ti fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek ál ta lá nos szer zõ -
dé si fel té te le it az EBP hon lap ján köz zé te szi.

(5) Az ese ti fi nan szí ro zá si szer zõ dés alap ján el szá molt
el lá tá sok az ál ta lá nos díj té te lek sze rint ke rül nek fi nan szí -
ro zás ra.

(6) A 82.  § (1) be kez dé se, a 83.  § (1) és (3) be kez dé se,
99.  § (1) és (3) be kez dé se és a 104.  § (1) be kez dés a) pont ja 
al kal ma zá sá ban fi nan szí ro zá si szer zõ dés alatt az ese ti
 finanszírozási szer zõ dést is ér te ni kell.

Elszámolási szerzõdés

79.  § (1) A Köz pont az Ebtv. 21.  §-a sze rin ti, gyógy szer
árá hoz nyúj tott tá mo ga tás sal tör té nõ ki szol gál ta tá sá ra,
gyó gyá sza ti se géd esz köz ár hoz nyúj tott tá mo ga tás sal tör -
té nõ for gal ma zá sá ra, köl csön zé sé re, ja ví tá sá ra és
amennyi ben a gyár tó az esz köz ki szol gál ta tá sát is vég zi,
egye di mé ret vé tel alap ján tör té nõ gyár tá sá ra (a továb biak -
ban együtt: for gal ma zás), va la mint gyó gyá sza ti el lá tás tá -
mo ga tás sal tör té nõ nyúj tá sá ra – ide ért ve a köz gyógy el lá -
tás ke re té ben igény be ve he tõ gyógy szer árá hoz nyúj tott tá -
mo ga tás sal tör té nõ ki szol gál ta tá sát, gyó gyá sza ti se géd esz -
köz ár hoz nyúj tott tá mo ga tás sal tör té nõ for gal ma zá sát, va -
la mint gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tás sal tör té nõ nyúj tá -
sát – szer zõ dést (a továb biak ban együtt: el szá mo lá si szer -
zõ dés) köt a szol gál ta tó val, amennyi ben az

a) erre kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint jo go sult,
va la mint

b) meg fe lel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze -
mé lyi és tár gyi fel té te lek nek, így kü lö nö sen a fi nan szí ro -
zás sal kap cso la tos adat ke ze lés sel, adat el len õr zés sel és a
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás el szá mo lá sá val kap cso la -
tos sze mé lyi és tár gyi fel té te lek nek, és

c) nem ren del ke zik köz tar to zás sal.

(2) A Köz pont kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset -
ben kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal
ren del ke zõ nem egész ség ügyi szol gál ta tó val is köt het
szer zõ dést gyó gyá sza ti se géd esz köz egye di mé ret vé tel
alap ján tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ gyár tá -
sá ra, il let ve ezen esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás sal tör té nõ ja ví tá sá ra.

(3) Az el szá mo lá si szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni

a) a kész let fenn tar tás ra, a ki szol gál ta tás ra, a nyil ván -
tar tás ra és a tá mo ga tás el szá mo lá sá ra vo nat ko zó – kü lön
jog sza bály ban nem rög zí tett – ren del ke zé se ket,

b) a szál lí tá si és el szá mo lá si fel té te le ket.

(4) Az el szá mo lá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zi

a) a for gal ma zás és a ki szol gál ta tás vég zé sé re jo go sí tó
– kü lön jog sza bály sze rin ti – en ge dély má so la ta,

b) a ki szol gál ta tó, for gal ma zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy
van-e köz tar to zá sa,

c) a ki szol gál ta tó, for gal ma zó nyi lat ko za ta, amely ben
vál lal ja, hogy a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ 
ki szol gál ta tás, il let ve for gal ma zás va la mennyi tár gyi, sze -
mé lyi fel té te lét fo lya ma to san biz to sít ja,

d) a ki szol gál ta tó, for gal ma zó nyi lat ko za ta, amely ben
vál lal ja, hogy a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nõ 
ki szol gál ta tás té nyét, mi nõ sé gét, mennyi sé gét az ille té kes
EBP bár mi kor el len õriz he ti.

(5) A gyó gyá sza ti el lá tás szol gál ta tó já val kö tött el szá -
mo lá si szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni az el lá tás nyúj tá -
sá ra és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

(6) A gyó gyá sza ti el lá tás szol gál ta tó já val kö tött el szá -
mo lá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zi

a) a gyó gyá sza ti el lá tás vég zé sé re jo go sí tó – kü lön jog -
sza bály sze rin ti – en ge dély má so la ta,

b) a szol gál ta tó nyi lat ko za ta, amely ben vál lal ja, hogy
az el lá tás nyúj tá sá hoz kap cso ló dó – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott – fel té te le ket fo lya ma to san biz to sít ja,

c) a szol gál ta tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy van-e köz tar to -
zá sa.

Egyéb szerzõdések

80.  § (1) EBP-vel fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben nem álló
egész ség ügyi szol gál ta tó or vo sá val az EBP az Ebtv. sze -
rin ti, gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga -
tás sal tör té nõ ren de lés re jo go sí tó szer zõ dést (a továb biak -
ban: vény írá si szer zõ dés) köt het, amennyi ben az or vos

a) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint gyógy szer,
 illetve gyó gyá sza ti se géd esz köz ren de lé sé re jo go sult,

b) a szer zõ dés meg kö té sét kez de mé nye zi, és

c) a kü lön jog sza bály ban a szer zõ dés kö tés fel té te lé ül
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek ele get tesz,

d) a (4) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat té te li kötelezett -
ségének ele get tesz.
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(2) Nem köt he tõ vény írá si szer zõ dés a fel mon dás tól
szá mí tott két éven be lül az zal az or vos sal, aki nek a ko ráb bi 
vény írá si szer zõ dé se a 87.  § (4) be kez dé se alap ján ke rült
fel mon dás ra.

(3) A vény írá si szer zõ dés tar tal maz za
a) az or vos szak or vo si szak ké pe sí té sét,
b) azo kat a jog cí me ket, ame lyek alap ján az or vos tá mo -

ga tás sal tör té nõ ren de lés re vá lik jo go sult tá,
c) gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz ár hoz nyúj tott

tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé hez – amennyi ben az EBP
ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lei sze rint a gyógy szer, gyó gyá -
sza ti se géd esz köz ren de lést mi nõ sí tett szá mí tó gé pes prog -
ram al kal ma zá sá hoz köti – a szá mí tó gé pes rend szer mi nõ -
sí té sé rõl  szóló jó vá ha gyást.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés meg kö té se elõtt
az or vos nyi lat ko zik ar ról, hogy

a) áll-e gyógy szer- vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz is -
mer te tõ te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló jog vi szony ban
gyógy szer- vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó val, for -
gal ma zó val, nagy ke res ke dõ vel, vagy

b) ren del ke zik-e a gyógy szer- vagy gyó gyá sza ti se géd -
esz köz gyár tó, for gal ma zó, nagy ke res ke dõ kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság ban, rész vény tár sa ság ban több sé gi be fo -
lyást biz to sí tó tu laj do ni há nyad dal, vagy

c) tag ja-e ilyen te vé keny sé get foly ta tó köz ke re se ti tár -
sa ság nak, be té ti tár sa ság nak, il let ve egyé ni vál lal ko zó ként 
foly tat ja-e a meg je lölt te vé keny sé gek va la me lyi két.

(5) Az EBP az Ebtv. sze rin ti gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga -
tás sal tör té nõ ren de lé sé re jo go sí tó szer zõ dést köt het az or -
vos sal, amennyi ben az or vos meg fe lel az (1) be kez dés b) és
c) pont já ban fog lalt fel té te lek nek és kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint gyó gyá sza ti el lá tás ren de lé sé re jo go sult.

(6) Az EBP – ké re lem re – gyógy szer, gyó gyá sza ti se -
géd esz köz sa ját maga vagy a Ptk. sze rin ti hoz zá tar to zó ja
ré szé re (pro fa mí lia) tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé re
 jogosító szer zõ dést köt a vele pénz tár ta gi jog vi szony ban
álló or vos sal, amennyi ben meg fe lel az (1) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek nek.

(7) Az az or vos, aki ren del ke zik a (6) be kez dés sze rin ti
szer zõ dés sel, jo go sult sa ját maga vagy a Ptk. sze rin ti hoz -
zá tar to zó ja szak or vo si el lá tás ra tör té nõ be uta lá sá ra.

81.  § A Köz pont kü lön tör vény ben fog lal tak sze rint köt
szer zõ dést a gyógy szer for ga lom ba ho za ta lá ra jo go sult tal,
a gyó gyá sza ti se géd esz közt for ga lom ba ho zó val, il let ve a
gyó gyá sza ti el lá tást nyúj tó val az ár hoz nyúj tott tá mo ga tás -
sal for gal maz ha tó ter mék és el lá tás árá ról, mennyi sé gé rõl,
il let ve a fe lek ál tal lé nye ges nek ítélt egyéb kér dés rõl.

A finanszírozott egészségügyi szolgáltató jogai
és kötelezettségei

82.  § (1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés alap ján az egész -
ség ügyi szol gál ta tó jo go sult

a) a pénz tár tag szá má ra nyúj tott, fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés sze rin ti el lá tá sok nak az EBP felé tör té nõ el szá mo lá sá -
ra és an nak alap ján a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fi nan szí ro zá si összeg re,

b) az Ebtv. alap ján be sze dett vi zit díj ra, kór há zi napi -
díjra és egyéb té rí té si dí jak ra,

c) az Ebtv. sze rin ti szak el lá tás ra tör té nõ be uta lás ra,

d) az Ebtv. sze rin ti, gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz -
köz és gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tás sal tör té nõ rendelé -
sére,

e) kü lön jog sza bály sze rint ke re sõ kép te len ség vé le mé -
nye zé sé re.

(2) Az EBP a szer zõ dés ben az egész ség ügyi szol gál ta tó
gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sét a Fel ügye let ál tal mi nõ sí tett, a mi nõ sé gi és ha té -
kony gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ren de lést
elõ se gí tõ szá mí tó gé pes rend szer al kal ma zá sá hoz köt he ti.

83.  § (1) Az EBP-vel fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben álló
egész ség ügyi szol gál ta tó kö te les az e tör vény ben, a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott je len té si, adat szol gál ta tá si
és nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé nek ele get ten ni.

(2) Az EBP-vel fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben álló egész -
ség ügyi szol gál ta tó a pénz tár tag ál tal is csak rész le ges té rí -
té si díj meg fi ze té se mel lett igény be ve he tõ egész ség ügyi
szol gál ta tá sok dí ját arra te kin tet tel kö te les meg ál la pí ta ni,
hogy az adott el lá tás ke re té ben a pénz tár tag ré szé re nyúj ta -
nak-e olyan szol gál ta tást, amely re a pénz tár tag té rí tés men -
te sen jo go sult.

(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tó kö te les – amennyi ben
elekt ro ni kus hon lap pal ren del ke zik – a hon lap ján köz zé -
ten ni és jól lát ha tó he lyen ki füg gesz te ni a té rí té si dí jak fel -
tün te té sé vel a szol gál ta tó nál té rí té si díj fi ze té se mel lett
igény be ve he tõ szol gál ta tá sok jegy zé két és azok dí ját,
 továbbá a szol gál ta tás meg kez dé se elõtt a pénz tár ta got
 tájékoztatja az in do kolt és az ál ta la igé nyelt té rí tés kö te les
szol gál ta tá sok díj ár ól.

84.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a pénz tár ta got – a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé -
vel – fek võ be teg-gyógy in té zet bõl tör té nõ el bo csá tá sa kor,
va la mint já ró be teg-szak el lá tá sát és fo gá sza ti alap el lá tá sát
köve tõen – ma gyar nyel ven, kö zért he tõ en meg fo gal ma -
zott – el szá mo lá si nyi lat ko zat ban tá jé koz tat ja

a) a pénz tár tag ál tal igény be vett el lá tás ról (a kü lön
jog sza bály sze rin ti BNO- és HBCs, vagy OE NO-kód dal
együtt),

b) az a) pont sze rin ti el lá tá sért az egész ség biz to sí tá si
fi nan szí ro zás ke re té ben kü lön jog sza bály alap ján igé nyel -
he tõ leg ma ga sabb fi nan szí ro zá si összeg mér té ké rõl,

c) az el lá tá si na pok szá má ról és ez alap ján a pénz tár tag
ál tal fi ze ten dõ kór há zi na pi díj vagy a fi ze tett vi zit díj
össze gé rõl,
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d) az el lá tá sért fi ze ten dõ kü lön jog sza bály sze rin ti té rí -
té si díj ról, amennyi ben az az el lá tás igény be vé te lé nek fel -
té te le.

(2) A pénz tár tag az el szá mo lá si nyi lat ko zat mind két
pél dá nyá nak alá írá sá val iga zol ja, hogy az ab ban meg ne ve -
zett el lá tást igény be vet te. Az alá írt el szá mo lá si nyi lat ko -
zat egyik pél dá nyát a pénz tár tag nak át kell adni, má sik pél -
dá nyát pe dig az egész ség ügyi szol gál ta tó a pénz tár tag
egész ség ügyi do ku men tá ci ó já nak ré sze ként meg õr zi.

(3) Ha a pénz tár tag nem ké pes alá ír ni az el szá mo lá si
nyi lat ko za tot, úgy azt he lyet te a kép vi se le té re jo go sult, az
Eütv. 16.  §-ának (1) és (2) be kez dé se sze rin ti sze mé -
lyek – az ott meg ha tá ro zott sor rend alap ján – jo go sul tak
alá ír ni.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tó két tanú ál tal alá írt nyi -
lat ko zat tal iga zol hat ja, hogy az el szá mo lá si nyi lat ko za tot

a) a pénz tár tag – elõ ze tesen be nem je len tett – tá vo zá sa
 miatt, vagy

b) a pénz tár tag ál la po ta  miatt
nem tud ta alá írat tat ni a pénz tár tag gal, és azt a pénz tár tag
he lyett kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint alá írás ra
 jogosult sze mély sem írta alá.

(5) Amennyi ben a pénz tár tag nem írja alá a tény le ge sen
el vég zett te vé keny sé gek rõl  szóló el szá mo lá si nyi lat ko za -
tot, an nak pót lá sát – a (4) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat
 hiányában – a bí ró ság tól le het kér ni. Amennyi ben a bí ró -
sá gi el já rás fo lya mat ban van, a (6) be kez dés ben fog lal ta -
kat nem kell al kal maz ni.

(6) Amennyi ben az EBP el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, 
hogy az egész ség ügyi szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rint
ki ál lí tott el szá mo lá si nyi lat ko za tot – ön hi bá já ból – nem
írat ta alá a pénz tár tag gal, ak kor az adott el lá tás után járó
 finanszírozási összeg nek csak 90 szá za lé ká ra jo go sult. A
tel jes fi nan szí ro zá si összeg ko ráb bi ki fi ze té se ese tén an -
nak 10 szá za lé kát az egész ség ügyi szol gál ta tó vissza té rí ti.

85.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó kö te les be je len te -
ni a vele fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben álló EBP-nek

a) ha a mû kö dé si en ge dé lyét mó do sí tot ták,
b) a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek vál to zá sát, amennyi -

ben azok a fi nan szí ro zott fel adat kör el lá tá sát érin tik.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó kö te les be je len te ni az
EBP-nek, ha köz tar to zá sa ese dé kes sé gé nek idõ pont ja le -
járt, il let ve ha le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sá ban vál to -
zás kö vet ke zik be.

Az elszámolási szerzõdéssel rendelkezõ szolgáltatók
jogai és kötelezettségei

86.  § (1) Az el szá mo lá si szer zõ dés alap ján a gyógy szer -
tár, a gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó, a gyó gyá sza ti
el lá tást nyúj tó jo go sult gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz -

köz, gyó gyá sza ti el lá tás árá hoz tör té nõ tá mo ga tás nak a
Köz pont felé tör té nõ el szá mo lá sá ra.

(2) Az el szá mo lá si szer zõ dés sel ren del ke zõ kö te les az
e tör vény ben, a kü lön jog sza bály ban, il let ve a szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott je len té si, adat szol gál ta tá si és nyil ván -
tar tá si kö te le zett sé gé nek ele get ten ni.

A szerzõdések felmondása

87.  § (1) Az EBP és az egész ség ügyi szol gál ta tó 90 na -
pos fel mon dá si idõ vel mond hat ja fel a fi nan szí ro zá si szer -
zõ dést, ha az e tör vény ben fog lal tak nak va la mely fél nem
tesz ele get.

(2) Az EBP fel mond ja a fi nan szí ro zá si szer zõ dést, ha a
szol gál ta tó nem fe le l meg a jog sza bály ban, il let ve a szer -
zõ dés ben meg ál la pí tott fel té te le i nek.

(3) Az e fe je zet alap ján kö tött szer zõ dé se ket nem le het
fel bon ta ni.

(4) Az EBP azon na li ha tállyal fel mond hat ja a fi nan szí -
ro zá si szer zõ dést, amennyi ben el len õr zé se so rán meg ál la -
pít ja, hogy az egész ség ügyi szol gál ta tó te vé keny sé ge a
pénz tár ta gok egész ség ügyi el lá tá sát köz vet le nül ve szé -
lyez te ti.

(5) A szol gál ta tó fel mond hat ja a fi nan szí ro zá si szer zõ -
dést, ha a Köz pont az ese dé kes sé vá lás tól szá mí tott har -
minc na pon be lül nem tel je sí ti az e tör vényen és a szer zõ -
dé sen ala pu ló fi ze té si kö te le zett sé gét. A szol gál ta tó ez zel
egy ide jû leg kö te les a fel mon dás té nyé rõl a Fel ügye le tet
ér te sí te ni.

(6) A fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek fel mon dá sá hoz a Fel -
ügye let hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

(7) A hoz zá já ru lás ról a Fel ügye let ti zen öt mun ka na pon
be lül, a (4) be kez dés sze rin ti azon na li fel mon dás ese tén öt
mun ka na pon be lül dönt.

(8) A hoz zá já ru lást csak ab ban az eset ben ta gad hat ja
meg a Fel ügye let, ha az EBP a fel mon dást köve tõen nem
tud ja a kü lön tör vény ben elõ írt szer zõ dés kö té si kö te le zett -
sé gét más szol gál ta tó val tel je sí te ni az e tör vény ben és a
kü lön jog sza bály ban fog lal tak figye lembe véte lével.

(9) Amennyi ben a ki szol gál ta tó, for gal ma zó vagy az el -
lá tást nyúj tó a tá mo ga tás el szá mo lá sá ra vo nat ko zó elõ -
írásokat

a) meg sze gi, vagy két éven be lül is mé tel ten meg sze gi, és
b) az elõ írások meg sze gé se vagy az a) pont sze rin ti idõ -

tar ta mon be lül az elõ írások is mé telt meg sze gé se kö vet kez -
té ben ki fi ze tett tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja a kü lön jog -
sza bály ban fog lalt mér té ket,
az el szá mo lá si szer zõ dést a Köz pont fel mond ja. Az érin -
tett ki szol gál ta tó val, for gal ma zó val és az el lá tás nyúj tó já -
val, il let ve ezek jog utód já val új el szá mo lá si szer zõ dés a
fel mon dás tól szá mí tott öt évig nem köt he tõ.
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(10) Amennyi ben a 98–100.  § sze rin ti el len õr zés so rán
azt ál la pít ják meg, hogy a jo go su lat la nul ren delt és ki fi ze -
tett tá mo ga tás össze ge egy éven be lül meg ha lad ta a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott össze get, a vény írá si, va la -
mint a fi nan szí ro zá si szer zõ dést – a 92.  § (3) és (4) be kez -
dés ben fog lal tak egy ide jû al kal ma zá sá val – fel kell mon -
da ni.

88.  § Az e fe je zet sze rin ti szer zõ dé se ket – a 78.  § sze -
rinti ese ti fi nan szí ro zá si szer zõ dés ki vé te lé vel – a fe lek
 határozatlan idõ re kö tik, az e fe je zet sze rin ti szer zõ dé sek re 
vo nat ko zó an az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a Ptk. sza bá lyai al kal ma zan dók.

VII. Fe je zet

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI

89.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa
fej kvó tán ala pu ló rend szer ben, a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak és a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben, va la mint az el szá -
mo lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint

a) a rá for dí tá sok alap ján meg ha tá ro zott nor ma,
b) az el lá tan dó fel ada tok,
c) az el lá tott ese tek szá má nak,
d) a nyúj tott szol gál ta tá sok tel je sít mény ará nya i nak,
e) egyes szol gál ta tá sok te kin te té ben a tel je sít mény egy -

sé gé nek mennyi sé gé nek,
f) egyes el lá tá sok ra vo nat ko zó lét szám

figye lembe véte lével tör té nik.

(2) A pénz tár ta gok ál tal igény be vett egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok fe de ze té ül a min den ko ri éves költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott ter mé szet be ni el lá tá sok elõ irány -
za tá nak fel adat fi nan szí ro zott el lá tá sok ra for dít ha tó össze -
gé vel, va la mint az OKA össze gé vel csök ken tett ré sze szol -
gál. A fej kvó tán ala pu ló fi nan szí ro zá si rend szer ré szét
 képezi a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott de mog rá fi ai
(kor, nem), va la mint az egész ség ügyi szük ség le tek kel
össze füg gõ jel lem zõk alap ján szá mí tott fej kvó ta, va la mint
a kü lön jog sza bály sze rin ti koc ká zat ki egyen lí tõ rend szer.

(3) Az EBP-k be vé te lét a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott
kép let alap ján kell ki szá mí ta ni, amely al kal ma zá sá ban
figye lembe ve en dõ koc ká zat meg osz tás mér té két (r) a Kor -
mány ren de let ben ál la pít ja meg, az zal, hogy a 2009-ben
leg fel jebb 20 szá za lék le het. A be vé tel ki szá mí tá sa so rán
csak egye di azo no sí tás ra al kal mat lan sta tisz ti kai ada tok
hasz nál ha tók.

(4) A Köz pont EBP-nként kü lön ve ze ti az EBP be vé te -
lét és ki adá sa it tar tal ma zó ki mu ta tást (a továb biak ban:
EBP-szám la). Az EBP-szám la be vé te le az EBP fejkvóta-
 bevétele, ki adá sa az EBP pénz tár tag jai ál tal igény be vett
egész ség ügyi szol gál ta tá sok nak az OKA-ból tör té nõ
 finanszírozással csök ken tett össze gû fi nan szí ro zá si díja és

a mû kö dé si költ ség re az EBP szá má ra fo lyó sí tott, a 33.  §
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott összeg. Ha az év kö zi mû -
kö dés so rán az adott hó nap ban a fej kvó ta-be vé telt ter he lõ
egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá si rá for dí tá sok és mû kö dé si
költ sé gek össze ge meg ha lad ja a fej kvó ta-be vé tel össze gét, 
és arra az E. Alap pal szem be ni kö ve te lés ként ki mu ta tott
összeg nem nyújt fe de ze tet, a kü lön bö ze tet az EBP ha von -
ta ki egyen lí ti az E. Alap Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve ze -
tett, kü lön jog sza bály sze rin ti szám lá ján.

(5) A nem zet kö zi egyez mény vagy a Kö zös sé gi ren de let 
sze rint Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó sze mé lyek ál tal igény -
be vett el lá tá so kat a szol gál ta tók kal és a kül föl di biz to sí -
tók kal a Köz pont szá mol ja el.

(6) A kü lön tör vény ben – tel jes költ ség ve té si évre ki ter -
je dõ en – meg ha tá ro zott nagy ér té kû és egyéb spe ci á lis
egész ség ügyi szol gál ta tá sok, va la mint az elõ ze tesen en ge -
dé lye zett kül föl di gyógy ke ze lé sek fi nan szí ro zá sát az
OKA, va la mint kor mány ren de let ben – tel jes költ ség ve té si
évre ki ter je dõ en – meg ha tá ro zott mér ték ben az ille té kes
EBP biz to sít ja, az zal, hogy az EBP ön ré szé nek mér té ke az
adott egész ség ügyi szol gál ta tás fi nan szí ro zá si dí já nak leg -
alább 10%-a, de leg fel jebb 20%-a le het.

(7) A Köz pont a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint az OKA-t az EBP-szám lák tól el kü lö ní tet ten ke ze li.
Az OKA-ban ke ze len dõ összeg mér té két a min den ko ri
költ ség ve té si tör vény tar tal maz za.

(8) Az (1) be kez dés ben fog lalt el ve ken ala pu ló fi nan szí -
ro zás rész le tes sza bá lya it kü lön jog sza bá lyok tar tal maz -
zák.

(9) A fi nan szí ro zás ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat a
hatályba lépésüket meg elõ zõ 30 nap pal ki kell hir det ni.

90.  § (1) A há zi or vo si, házi gyer mek or vo si el lá tást nyúj -
tó szol gál ta tó ki vé te lé vel a fi nan szí ro zott egész ség ügyi
szol gál ta tó ál tal el szá molt el lá tás után kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint járó fi nan szí ro zá si össze get a Köz -
pont ar ról az EBP-szám lá ról fi ze ti ki a szol gál ta tó nak,
amely EBP pénz tár tag ja a fi nan szí ro zott el lá tást igény be
vet te.

(2) A fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal el -
szá molt el lá tás után kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
járó fi nan szí ro zá si össze get a Köz pont ak kor utal ja a szol -
gál ta tó nak, ha az ille té kes EBP a szol gál ta tó teljesítmény-
 jelentésének utó la gos iga zo lá sá val jó vá hagy ja az el lá tás
igény be vé te lét.

(3) A tel je sít mény-je len tés utó la gos jó vá ha gyá sa ak kor
ta gad ha tó meg, ha az egész ség ügyi szol gál ta tó az EBP-vel
meg kö tött szer zõ dést szá má ra fel ró ha tó mó don meg -
szegte.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer zõ dés sze gés -
nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha az egész ség ügyi szol gál ta tó
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a) nem tar tot ta be a be teg út-szer ve zé si ren det, ide nem
ért ve a be uta ló nél kül igény be ve he tõ el lá tá so kat, sür gõs -
sé gi el lá tást,

b) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben nem sze rep lõ el lá tást
szá molt el,

c) más for rás ból meg té rü lõ el lá tást szá molt el,
d) el nem vég zett el lá tást szá molt el,
e) or vos szak ma i lag in do ko lat la nul vagy nem a ha tá -

lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen nyúj tott el lá tást szá -
molt el, vagy

f) egy el lá tást több vagy ma ga sabb össze gû fi nan szí ro -
zás ra jo go sí tó jog cí men szá molt el.

(5) A fi nan szí ro zott há zi or vo si, házi gyer mek or vo si el -
lá tást nyúj tó szol gál ta tó szá má ra a kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint járó fi nan szí ro zá si össze get a Köz pont
 arról az EBP-szám lá ról fi ze ti ki a szol gál ta tó nak, amely
EBP pénz tár tag ja a szol gál ta tót kü lön jog sza bály sze rint
vá lasz tot ta. Ha a pénz tár tag nem a vá lasz tott há zi or vo si,
házi gyer mek or vo si el lá tást nyúj tó szol gál ta tó nál ve szi
igény be az el lá tást, a Köz pont ar ról az EBP-szám lá ról fi ze -
ti ki a szol gál ta tó nak a kü lön jog sza bály sze rin ti fi nan szí -
ro zá si össze get, amely EBP pénz tár tag ja a fi nan szí ro zott
el lá tást igény be vet te.

(6) Ha az EBP a nem szer zõ dött szol gál ta tó nál tör té nõ
nem sür gõs sé gi el lá tás igény be vé te lét

a) nem en ge dé lye zi, a pénz tár tag csak a sa ját költ sé gé -
re ve he ti igény be az el lá tást, az zal, hogy a szol gál ta tó csak
az ál ta lá nos díj té te lek sze rin ti dí ja zást kér he ti,

b) en ge dé lye zi, az ál ta lá nos díj té te lek meg ál la pí tá sá ra
irány adó sza bá lyok sze rint té rí ti meg az el lá tást a szol gál -
ta tó nak.

(7) A nem biz to sí tott ál tal igény be vett sür gõs sé gi el lá -
tá sért az egész ség ügyi szol gál ta tó az adott el lá tá sért
egyéb ként járó fi nan szí ro zá si összeg nek csak a 90 szá za lé -
ká ra jo go sult, ha az el szá mo lás ban nem tün te ti fel az el lá -
tást igény be ve võ, il let ve a he lyet te helyt ál lás ra kö te le zett
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada ta it.

(8) A 62.  § (2)–(4) be kez dé se sze rin ti ese tek ben az el lá -
tá so kat az ille té kes EBP az ál ta lá nos díj té te lek sze rint té rí ti 
meg.

91.  § (1) A szol gál ta tó a havi tel je sít mény-je len té sét a kü -
lön jog sza bály sze rint meg kül di az ille té kes EBP ré szé re.

(2) Az EBP az ál ta la jó vá ha gyott tel je sít mény-je len tést
a kü lön jog sza bály sze rint to váb bít ja a Köz pont ré szé re.
A Köz pont a fi nan szí ro zá si össze get a kü lön jog sza bály
sze rint utal vá nyoz za az egész ség ügyi szol gál ta tó ré szé re.

(3) Ha az EBP és a szol gál ta tó kö zöt ti teljesítmény-
 jelentés jó vá ha gyá sát érin tõ vi tá ban a szer zõ dés ben fog lalt 
vi ta ren de zés nem ve zet ered mény re, a szol gál ta tó a jó vá -
ha gyás meg ta ga dá sá val szem ben a kü lön jog sza bály sze -
rint a Fel ügye let nél ki fo gás sal él het.

(4) A jó vá ha gyás meg ta ga dá sa ese tén a Köz pont a
 finanszírozási összeg leg alább 50%-át, de leg fel jebb a

meg elõ zõ há rom hó nap ban el szá molt fi nan szí ro zá si
összeg át la gát utal vá nyoz za a szol gál ta tó ré szé re a tárgy -
hó na pot kö ve tõ har ma dik hó nap utol só nap já ig. A Köz -
pont és a szol gál ta tó a jog vi ta le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül kö te le sek el szá mol ni az elõ leg tár gyá ban.

(5) Amennyi ben az adott szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá ra
jog sza bály vagy szer zõ dés ren del ke zé se alap ján tel je sít -
mény tõl füg get len fix összeg szol gál, a fi nan szí ro zá si
össze get 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 ra vo nat ko zó ál ta lá nos
sza bá lyok sze rin ti üte me zés ben kell utal vá nyoz ni.

92.  § (1) A fi nan szí ro zás ke re té ben fo lyó sí tott összeg
csak a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben fog lalt fel ada tok ra
hasz nál ha tó fel.

(2) Ab ban az eset ben, ami kor a fi nan szí ro zá si szer zõ dés 
meg kö té sé nek szem pont já ból a he lyi ön kor mány zat mi nõ -
sül egész ség ügyi szol gál ta tó nak, a fi nan szí ro zás ke re té ben 
ka pott összeg az egész ség ügyi szol gál ta tók mû kö dé sé vel
kap cso la tos igaz ga tá si ki adá sa i ra nem hasz nál ha tó fel.

(3) Ha az egész ség ügyi szol gál ta tó, il le tõ leg a (2) be -
kez dés ben sza bá lyo zott he lyi ön kor mány zat a fi nan szí ro -
zá si szer zõ dés alap ján ka pott össze get nem a fi nan szí ro zá -
si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok ra hasz nál ja fel, kö te les a ka pott össze get – a szer zõ -
dés sze gés ese té re ki kö tött egyéb jog kö vet kez mé nyek mel -
lett – a Köz pont szá má ra meg té rí te ni.

(4) Ha a Köz pont a szol gál ta tó ré szé re járó fi nan szí ro zá -
si összeg ki fi ze té sét sa ját hi bá já ból ha tár idõn be lül nem
tel je sí ti, a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nap tól kö te les a szol gál -
ta tó ré szé re a Ptk. sza bá lya i nak meg fele lõen ké se del mi
 kamatot is fi zet ni.

93.  § (1) Ér vé nyes el szá mo lá si szer zõ dés sel ren del ke zõ
gyógy szer tár, gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó és
gyó gyá sza ti el lá tást nyúj tó szol gál ta tó az ál ta la ki szol gál -
ta tott gyógy szer hez, gyó gyá sza ti se géd esz köz höz, va la -
mint az ál ta la nyúj tott gyó gyá sza ti el lá tás hoz nyúj tott tá -
mo ga tás össze gét – ide ért ve a köz gyógy el lá tás ke re té ben
ki szol gál ta tott gyógy szer hez, gyó gyá sza ti se géd esz köz -
höz, va la mint a köz gyógy el lá tás ke re té ben nyúj tott gyó -
gyá sza ti el lá tás hoz nyúj tott tá mo ga tás össze gét is – a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti rend ben igé -
nyel he ti a Köz pont tól.

(2) A Köz pont az (1) be kez dés sze rin ti igény lé se ket
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal pénz tá -
ran ként össze sí ti, és jó vá ha gyás cél já ból meg kül di az ille -
té kes EBP-k ré szé re.

(3) Az EBP a jó vá ha gyást meg ta gad ja, ha a gyógy szer
és a gyó gyá sza ti se géd esz köz ki szol gál ta tá sa, il let ve a
gyó gyá sza ti el lá tás nyúj tá sa a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban
fog lalt elõ írások meg sze gé sé vel tör tént.
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94.  § (1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ
egész ség ügyi szol gál ta tó ré szé re – a pénz tár ta gi jog -
viszony ke re té ben igény be ve he tõ egész ség ügyi szol gál ta -
tá sok igény be ve he tõ sé gét ve szé lyez te tõ – kri ti kus gaz dál -
ko dá si hely zet ese tén, amennyi ben an nak meg elõ zé sé re,
il let ve el há rí tá sá ra sa ját ha tás kör ben bi zo nyít ha tó an min -
den le het sé ges in téz ke dést meg tett, és a tu laj do nos – fel -
adat át adá si szer zõ dés ese tén a mû köd te tõ – sa ját for rá sa i -
ból meg ha tá ro zott ará nyú konk rét hoz zá já ru lást, va la mint
ga ran ci át vál lal, a Köz pont – az E. Alap éves költ ség ve té -
sé ben e cél ra meg je lölt elõ irány zat ter hé re – egy sze ri
 finanszírozási elõ le get nyújt hat.

(2) Az (1) be kez dés sze rint fi nan szí ro zá si elõ leg nyújt -
ha tó a kü lön jog sza bály sze rint fi ze ten dõ 13. havi bér ki fi -
ze té se cél já ból is.

(3) Azon gyógy szer tár szá má ra, amely já ró be teg-szak -
el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek árá hoz tá mo ga tás sal 
igény be ve he tõ szol gál ta tást nyújt, a la kos ság biz ton sá gos
el lá tá sa ér de ké ben a Köz pont – az E. Alap éves költség -
vetésében e cél ra meg je lölt elõ irány zat ter hé re – fi nan szí -
ro zá si elõ le get nyújt hat.

(4) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti fi nan szí ro zá si elõ le -
get a tárgy év ben vissza kell fi zet ni.

95.  § A tel je sít mény-je len tés az el lá tást igény be ve võ
pénz tár tag ne vét és TAJ szá mát, a pénz tár tag ál tal igény be
vett egész ség ügyi el lá tást (a kü lön jog sza bály sze rin ti
BNO, HBCs, vagy OENO kód dal együtt) és az el lá tá si na -
pok szá mát, va la mint az el szá mo lás hoz szük sé ges kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb ada to kat tar tal maz za.

A nem az EBP-számlát terhelõ ellátások
 finanszírozása

96.  § (1) Kü lön jog sza bály sze rint, fel adat fi nan szí roz ás -
sal tör té nik

a) a men tés, az anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem, az
anya tej el lá tás, a vé dõ nõi és az is ko la-egész ség ügyi el lá tás, 
a bün te tés-vég re haj tás ál tal nyúj tott egész ség ügyi el lá tá -
sok, va la mint

b) a Ma gyar or szá gon szak ma i lag el fo ga dott, de az EBP
ál tal nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tás igény be -
vé te lé hez, il let ve az EBP ál tal fi nan szí ro zott egész ség ügyi
szol gál ta tás fi nan szí ro zá si fel té te le i tõl el té rõ al kal ma zá sá hoz 
a Köz pont dön té se alap ján tör té nõ hoz zá já ru lás

fi nan szí ro zá sa.

(2) A fel adat fi nan szí ro zott el lá tá sok ra for dít ha tó össze ge -
ket a min den ko ri éves költ ség ve té si tör vény ha tá roz za meg.

97.  § (1) A szol gál ta tó az ál ta la nyúj tott, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott nagy ér té kû el lá tá so kat a 90–91.  §
és 95.  § sze rint je len ti.

(2) Az EBP az (1) be kez dés sze rin ti, ál ta la jó vá ha gyott
tel je sít mény-je len tést a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
20. nap já ig to váb bít ja a Köz pont ré szé re.

(3) A Köz pont a fi nan szí ro zá si összeg nek az EBP ön ré -
szén fe lü li ré szét az OKA ter hé re, az EBP ön ré szét az
EBP-szám la ter hé re utal vá nyoz za az egész ség ügyi szol -
gál ta tó ré szé re.

VIII. Fe je zet

ELLENÕRZÉS

Az EBP ellenõrzési feladatai

98.  § (1) Az EBP a 90.  § sze rin ti jó vá ha gyás ré sze -
ként – fi gye lem mel a (2) be kez dés ben fog lal tak ra – jo go -
sult el len õriz ni a vele fi nan szí ro zá si, il let ve ese ti fi nan szí -
ro zá si szer zõ dé ses jog vi szony ban álló egész ség ügyi szol -
gál ta tó nál a pénz tár ta gok el lá tá sá val, a tel je sít mény-je len -
tés sel kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je sí té sét, va la mint az
egész ség ügyi szol gál ta tá sok el szá mo lá sa i nak va ló di sá gát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán az EBP
 jogosult az el lá tás ra vo nat ko zó do ku men tu mok ba, va la -
mint az el szá mo lás alap já ul szol gá ló nyil ván tar tá sok ba
 betekinteni, az egész ség ügyi szol gál ta tá sok el szá mo lá sai
va ló di sá gá nak, a fo lyó sí tott pénz esz kö zök szer zõ dés sze rû
fel hasz ná lá sá nak vizs gá la tá ra.

99.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá si
szer zõ dés sze rin ti tel je sí té sét, va la mint az el szá mo lá si
szer zõ dés tel je sí té sét or vos és gyógy sze rész szak mai kér -
dé sek ben, így kü lö nö sen az egész ség ügyi do ku men tá ció
ve ze té sét, a be uta lás rend jét, va la mint a tá mo ga tás sal ren -
del he tõ gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz ren de lé sé re,
kész let ben tar tá sá ra, nyil ván tar tá sá ra, gyógy szer, gyó gyá -
sza ti se géd esz köz, gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tás sal tör té -
nõ ren de lé sé re és nyúj tá sá ra vo nat ko zó elõ írások meg tar -
tá sát, ér vé nye sü lé sét az EBP el len õr zõ or vo sai, il let ve
 ellenõrzõ gyógy sze ré szei el len õr zik.

(2) Az (1) be kez dés alap ján el já ró el len õr zõ or vos, il let -
ve el len õr zõ gyógy sze rész jo go sult a szol gál ta tá sok hoz
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek vizs gá la tá ra, a
pénz tár tag el lá tá sá ra vo nat ko zó do ku men tu mok ba, va la -
mint az el szá mo lás alap já ul szol gá ló nyil ván tar tá sok ba
való be te kin tés re, és a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint a pénz tár tag vizs gá la tá ra. En nek so rán az el já ró el len -
õr zõ or vos jo go sult a pénz tár tag el lá tá sá nak or vos, il let ve
gyógy sze rész szak mai in do kolt sá gát fe lül vizs gál ni.

(3) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ egész ség -
ügyi szol gál ta tó az ál ta la vagy a tá mo ga tás sal tör té nõ ren -
de lés re jo go sult or vo sa ál tal a ren de lés re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban fog lalt elõ írások meg sze gé sé vel ren delt
gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz és gyó gyá sza ti el lá -
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tás után a szer zõ dés alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tás össze gét
a Köz pont ré szé re meg té rí ti.

(4) A vény írá si szer zõ dés sel ren del ke zõ or vos az EBP
el len õr zõ or vo sá nak ren del ke zé sé re bo csát ja az érin tett
pénz tár tag ra vo nat ko zó, az el len õr zés le foly ta tá sá hoz
szük sé ges egész ség ügyi do ku men tá ci ót.

100.  § (1) A 93.  § sze rin ti jó vá ha gyás ke re té ben gyógy -
szer tá mo ga tás sal tör té nõ ki szol gál ta tá sá nak, il let ve gyó -
gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás sal tör té nõ for gal ma zá sá -
nak el len õr zé se so rán az EBP – az utal vá nyo zá si szer zõ -
dés ben fog lal tak sze rint – vizs gál hat ja

a) a tény le ges kész let össz hang ját a tá mo ga tás alap já ul
el szá molt vé nyek kel,

b) a tá mo ga tá si összeg ki szá mí tá sá nak jog sze rû sé gét és 
pon tos sá gát,

c) az el szá mo lás alap ját ké pe zõ ada tok nyil ván tar tá sá ra 
vo nat ko zó elõ írások meg tar tá sát.

(2) Gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tás sal tör té nõ nyúj tá sá -
nak az el len õr zé se so rán az EBP az (1) be kez dés b) és
c) pont já ban fog lal ta kat vizs gál hat ja.

(3) A köz gyógy el lá tás jog cí mén tör té nõ gyógyszer-
 kiszolgáltatás, gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zás, il le -
tõ leg egyéb köz gyógy el lá tás ke re té ben nyúj tott el lá tás
ese té ben az EBP az el len õr zé se so rán vizs gál ja

a) a ki szol gál ta tás, for gal ma zás, el lá tás nyúj tás jog cí mét,
b) a gyógy szer-ki szol gál ta tás gyógy szer ke ret össze -

géig ter je dõ mér té két,
c) a köz gyógy el lá tás ke re té ben el szá molt té rí té si díj

 kiszámításának jog sze rû sé gét és pon tos sá gát.

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének
ellenõrzése

101.  § (1) Az EBP a 90.  § (2) be kez dé se sze rin ti jó vá ha -
gyás ke re té ben el len õriz he ti, hogy az egész ség ügyi szol -
gál ta tó az ál ta la el szá molt el lá tást va ló ban tel je sí tet te-e,
 illetve azt az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal meg je lölt
pénz tár tag vet te-e igény be. Az el len õr zés el sõ sor ban adat -
egyez te tés sel, ezt köve tõen, szük ség ese tén hely szí ni el -
len õr zés sel tör tén het.

(2) Az adat egyez te tés so rán az EBP össze ve ti a tel je sít -
mény-je len tést, il let ve el szá mo lást a pénz tár tag erre vo nat -
ko zó nyi lat ko za tá val.

(3) A hely szí ni el len õr zés so rán az EBP meg vizs gál ja,
hogy az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal el szá molt el lá tást
a pénz tár tag va ló ban igény be vet te-e.

(4) A hely szí ni el len õr zés so rán az EBP el len õr zõ or vo -
sán kí vül ki zá ró lag az érin tett pénz tár tag le het je len, il let ve 
mind azok, akik nek je len lé té hez a pénz tár tag hoz zá já rult.

(5) A hely szí ni el len õr zés ter ve zett idõ pont já ról és hely -
szí né rõl az EBP elõ ze tesen egyez tet a pénz tár tag gal.
A pénz tár tag az elõ ze tes egyez te tés ered mé nye ként meg ál -

la pí tott idõ pont ban és he lyen kö te les le he tõ vé ten ni az
 ellenõrzést.

(6) Amennyi ben a pénz tár tag va la mely el szá molt egész -
ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lét az el len õr zés so rán
 vitatja, az EBP az adott egész ség ügyi szol gál ta tást el ren -
de lõ, il let ve az azt nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó nál ren -
del ke zés re álló, a vi ta tott szol gál ta tás sal kap cso la tos va la -
mennyi do ku men tá ci ót el len õr zi.

102.  § (1) Az el len õr zés so rán az egész ség ügyi és a hoz -
zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi XLVII. tör vény (a továb biak ban:
Eüak.) vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) Az EBP az el len õr zés meg ál la pí tá sa i ról és javasla -
tairól tá jé koz tat ja a szol gál ta tót és a köz szol gál ta tá sért
 felelõs szer vet, to váb bá az egész ség ügyi szol gál ta tó fenn -
tar tó ját vagy tu laj do no sát, ha az nem a köz szol gál ta tá sért
fe le lõs szerv. Az el len õr zés ered mé nyé rõl az EBP az érin -
tett pénz tár ta got is ér te sí ti.

(3) Amennyi ben az EBP az el len õr zés so rán a szak mai
elõ írások be nem tar tá sát ál la pít ja meg, er rõl tá jé koz tat ja
a szak mai fel ügye le tet el lá tó szer vet.

103.  § (1) Az EBP ér te sí ti a Fel ügye le tet, amennyi ben
az el len õr zés meg ál la pí tá sa sze rint az egész ség ügyi szol -
gál ta tó

a) az egész ség szak mai sza bá lyo kat,
b) az ál ta la nyúj tott szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó jog sza -

bá lyo kat
meg sér tet te.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt egész ség ügyi szol gál -
ta tó ve ze tõ je a Fel ügye let hez for dul hat, amennyi ben meg -
íté lé se sze rint az el len õr zést vég zõ EBP az el len õr zés
 során fi gyel men kí vül hagy ta vagy hely te le nül ér tel mez te
a szak ma sza bá lya it.

(3) Az EBP el len õr zé se so rán tett meg ál la pí tá sa i val
szem ben az egész ség ügyi szol gál ta tó és az érin tett pénz -
tár tag az EBP-el len õr zés ered mé nyé rõl  szóló ér te sí té se
kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a Fel ügye let hez
for dul hat.

A Felügyelet ellenõrzési feladatai

104.  § (1) Ha a Fel ügye let az Ebftv.-ben meg ha tá ro zott
ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben meg ál la pít ja, hogy az egész -
ség ügyi szol gál ta tó

a) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés sze rin ti, vagy
b) más for rás ból meg té rü lõ, vagy
c) el nem vég zett

el lá tá sért a pénz tár tag gal té rí té si dí jat fi zet te tett, az egész -
ség ügyi szol gál ta tót a té rí té si díj pénz tár tag ré szé re tör té nõ 
vissza fi ze té sé re kö te le zi.
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(2) Ha a vény írá si szer zõ dés sel ren del ke zõ or vos a ren -
de lés re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lalt elõ írások meg -
sze gé sé vel ren delt gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt,
il let ve gyó gyá sza ti el lá tást, a Fel ügye let a fo lyó sí tott
 támogatás össze gét a vény írá si szer zõ dés sel ren del ke zõ
or vos sal meg té rít te ti.

(3) Amennyi ben a gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, 
il let ve gyó gyá sza ti el lá tás jo go su lat lan ren de lé se köz -
gyógy el lá tás jog cí men tör tént, a jo go su lat la nul ren delt
gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, gyó gyá sza ti el lá tás
után a szer zõ dés sze rint fo lyó sí tott tá mo ga tás össze gén túl
a köz gyógy el lá tás jog cím cso port elõ irány zat ból fi nan szí -
ro zott össze get is meg kell té rí te ni.

(4) Amennyi ben gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz,
il let ve gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé -
re jo go sult or vos az el len õr zés so rán meg ál la pí tott jo go su -
lat lan ren de lés té nyét vi tat ja, ak kor a jo go su lat lan ren de -
lés sel érin tett sze méllyel tör té nõ adat egyez te tést kez de mé -
nyez het, amely re a 101.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat
 értelemszerûen al kal maz ni kell.

(5) Ha meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a ki szol gál ta tó, for -
gal ma zó, el lá tást nyúj tó a köz gyógy el lá tás ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat meg szeg te, az el szá molt tá mo ga tás nak a
(3) be kez dés sze rin ti össze gén túl me nõ en a köz gyógy el lá -
tás jog cím cso port-elõ irány zat ból fi nan szí ro zott össze get
is kö te les vissza té rí te ni.

105.  § A fi nan szí ro zás össze gét, il let ve a szer zõ dés sze -
rin ti tá mo ga tás össze gét érin tõ vissza fi ze tés össze ge után
a jegy ban ki alap ka mat két sze re sét kell fi zet ni.

106.  § A Fel ügye let el len õr zé sé re a 102.  §-ban fog lal tak 
meg fele lõen irány adók.

A megtérítés, visszatérítés szabályai

107.  § (1) Az Ebtv. sze rin ti uta zá si költ ség hez nyúj tott
tá mo ga tás (e sza kasz al kal ma zá sá ban a továb biak ban:
 támogatás) jog alap nél kü li fel vé te le ese tén a jog alap nél -
kül fel vett tá mo ga tást at tól le het vissza kö ve tel ni, aki nek
a tá mo ga tás fel vé te le fel ró ha tó.

(2) Ha a tá mo ga tás jog alap nél kü li meg ál la pí tá sá ért,
 illetõleg fel vé te lé ért egyéb szer vet és a tá mo ga tás ban
 részesülõt is fe le lõs ség ter he li, a jog alap nél kül fel vett
 támogatást köz re ha tá suk ará nyá ban kö te le sek meg té rí te ni, 
il le tõ leg vissza fi zet ni. Ha a köz re ha tá sok ará nya nem ál la -
pít ha tó meg, a fe le lõ sö ket egyen lõ arány ban kell meg té rí -
tés re, il le tõ leg vissza fi ze tés re kö te lez ni.

(3) Ha a tá mo ga tás jog alap nél kü li meg ál la pí tá sá ért,
 illetõleg a fel vé te lé ért több szer vet ter hel fe le lõs ség, a jog -
alap nél kül fel vett tá mo ga tás meg té rí té sé ért egye tem le ge -
sen fe lel nek.

(4) A jog alap nél kül fel vett tá mo ga tás sal kap cso lat ban a 
köz re ha tás ará nyá ban meg ál la pí tott meg té rí té si kö te le zett -
ség nem mó do sít ha tó azon a cí men, hogy a vissza fi ze tés re
kö te lez et tõl az õt ter he lõ rész nem hajt ha tó be, il le tõ leg azt 
mér sé kel ték vagy el en ged ték.

(5) Az a nem biz to sí tott, aki EU-Kár tyá val vagy az azt
he lyet te sí tõ nyom tat vánnyal, va la mint a kö zös sé gi ren de -
let vagy nem zet kö zi szer zõ dés sze rin ti egyéb nyom tat -
vánnyal jo go su lat la nul vett igény be egész ség ügyi szol gál -
ta tást va la mely EGT-ál lam ban, il let ve a nem zet kö zi szer -
zõ dés sze rin ti ál lam ban, kö te les az egész ség ügyi szol gál -
ta tás E. Ala pot ter he lõ költ sé ge it meg té rí te ni.

108.  § (1) A fog lal koz ta tó kö te les meg té rí te ni az üze mi
bal eset vagy fog lal ko zá si meg be te ge dé sek  miatt fel me rült
egész ség ügyi szol gál ta tást, ha a bal eset vagy meg be te ge -
dés an nak a kö vet kez mé nye, hogy õ vagy meg bí zott ja a
reá néz ve kö te le zõ mun ka vé del mi sza bá lyok ban fog lalt
kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, il le tõ leg ha õ vagy
 alkalmazottja (tag ja) a bal ese tet szán dé ko san idéz te elõ.

(2) Mun ka erõ-köl csön zés ese tén az (1) be kez dés ren -
del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán a fog lal koz ta tó alatt a
Mun ka Tör vény köny ve 193/C.  §-ának c) pont já ban meg -
ha tá ro zott köl csön ve võt is ér te ni kell.

109.  § (1) Aki a pénz tár tag be teg sé gé ért, ke re sõ kép te -
len sé gé ért, mun ka ké pes ség-csök ke né sé ért vagy ha lá lá ért
fe le lõs – ki vé ve a 108.  §-ban meg ha tá ro zott ese tet –, kö te -
les az e miatt nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tást megtérí -
teni. A meg té rí té si kö te le zett ség olyan mér ték ben áll fenn,
ami lyen mér ték ben a fe le lõs ség meg ál la pít ha tó.

(2) A fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra, ha jog sza bály ki vé telt
nem tesz, a Ptk.-nak a szer zõ dé sen kí vül oko zott ká ro kért
fenn ál ló fe le lõs ség re vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fele -
lõen al kal maz ni, az zal az el té rés sel, hogy a fe le lõs ség
 abban az eset ben is fenn áll, ha a pénz tár tag nak va gyo ni
kára nincs.

(3) A 107.  § (3)–(5) be kez dé se és a 108.  § alap ján meg -
ál la pí tott 5000 fo rin tot meg nem ha la dó meg té rí té si kö te -
le zett ség ese tén a meg té rí tés re irá nyu ló el já rást nem kell
le foly tat ni, ki vé ve, ha a meg té rí tés re irá nyu ló el já rás az
uta zá si költ ség hez nyúj tott tá mo ga tás meg té rí té sé re irá -
nyul.

(4) A 107.  § (1)–(3) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott,
1000 fo rin tot meg nem ha la dó vissza fi ze té si kö te le zett ség
ese tén a vissza fi ze tés re irá nyu ló el já rást nem kell le foly -
tat ni.

110.  § (1) A 107.  § (2)–(5) be kez dé se alap ján vissza -
fizetésre, meg té rí tés re kö te le zet tet a vissza fi ze tés re vagy
meg té rí tés re elõ írt összeg után az Art.-ban meg ha tá ro zott
ké se del mi pót lék kal azo nos mér té kû ka mat fi ze té si kö te le -
zett ség ter he li.
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(2) A 108. és 109.  §-ok alap ján meg té rí tés re kö te le zet tet 
a meg té rí tés re elõ írt összeg után a Ptk.-ban meg ha tá ro zott
ka mat fi ze té si kö te le zett ség ter he li. Nem kell a ka ma tot
meg fi zet ni, ha az érin tett az el já rás ról való tu do más szer zé -
sé vel egy ide jû leg a fe le lõs sé gét írás ban el is me ri, és nyi lat -
ko za tát a kö ve te lés tel jes ki egyen lí té sé ig fenn tart ja.

111.  § A pénz tár tag kö te les meg té rí te ni a neki fel ró ha tó
mó don, jog alap nél kül igény be vett, gyógy szer, gyó gyá sza ti
se géd esz köz és gyó gyá sza ti el lá tás után fo lyó sí tott tá mo ga tás 
össze gét, köz gyógy el lá tás jog cí men tör té nõ ren de lés ese tén
pe dig a köz gyógy el lá tás jog cím cso port-elõ irány zat ból fi nan -
szí ro zott össze get is, ha arra a 101.  § alap ján le foly ta tott el já -
rást köve tõen írás ban kö te lez ték.

112.  § (1) A 107. és 108.  § sze rin ti meg té rí tés re, il let ve
vissza té rí tés re a pénz tár ta got – ha tó sá gi dön tés sel – a Köz -
pont kö te lez he ti.

(2) Amennyi ben az EBP el len õr zé se so rán meg té rí tés re,
 illetve vissza fi ze tés re okot adó kö rül ményt ál la pít meg, úgy
kez de mé nye zi a Köz pont nál a meg té rí tés re, il let ve vissza -
fizetésre való kö te le zést. Az EBP a kez de mé nye zés sel egy -
ide jû leg a Köz pont ren del ke zé sé re bo csát ja a meg té rí tést,
vissza té rí tést meg ala po zó el len õr zé si ira tok má so la tát.

(3) A 107–109.  §-on ala pu ló kö ve te lés az egész ség ügyi
vagy bal ese ti egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé tõl szá -
mí tott öt éven be lül, míg a 111.  §-on ala pu ló kö ve te lés a
gyógy szer hez, gyó gyá sza ti se géd esz köz höz vagy gyó gyá -
sza ti el lá tás hoz nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé tõl szá mí tott 
há rom éven be lül ér vé nye sít he tõ. Ha a kö ve te lés re ala pot adó 
ma ga tar tás a bí ró ság jog erõs íté le te sze rint bûn cse lek mény,
a 107–109.  §-on ala pu ló kö ve te lés öt éven túl, a 111.  §-on
ala pu ló kö ve te lés pe dig há rom éven túl is ér vé nye sít he tõ
mind ad dig, amíg a bün tet he tõ ség el nem évül.

(4) A Köz pont jo go sult a 108. és 109.  § sze rin ti meg té rí -
té si igényt meg ala po zó ese ménnyel kap cso lat ban a más
ha tó ság nál, il let ve egyéb szerv nél in dult el já rás so rán ho -
zott, a meg té rí té si igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges dön tés
meg is me ré sé re. A dön tés alap já ul szol gá ló ira tok ba a Köz -
pont be te kint het, és azok ról má so la tot ké szít het. A Köz -
pont meg ke re sé sé re a kért ira tok má so la tát az érin tett szerv 
30 na pon be lül meg kül di a Köz pont ré szé re.

113.  § Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok irán ti igé nyek
 érvényesítésével kap cso la tos el já rá sok il le ték- és költ ség -
men te sek.

IX. Fe je zet

ADATKEZELÉS

A Központ adatkezelése

114.  § (1) A Köz pont e tör vény sze rin ti egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sul tak nyil ván tar tá sa cél já ból az 53.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ada to kat ke ze li.

(2) A Köz pont a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz -
pon ti szer vé tõl egye di adat egyez te tés cél já ból az 53.  § (1) be -
kez dé sé nek a)–e) pont ja sze rin ti ada to kat igé nyel he ti.

(3) A bí ró ság, az ügyész ség, a bûn ül dö zés és a bün te -
tés-vég re haj tás szer vei, va la mint a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben a rá juk vo nat ko zó
tör vényekben meg ha tá ro zott cé lok és fel té te lek tel je sü lé se 
ese tén, e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján – a TAJ szám
 kivételével – a nyil ván tar tás ba fel vett ada tok tel jes kö ré -
nek igény lé sé re – fi gye lem mel az Eüak. ren del ke zé se i re
is – jo go sul tak. A fog va tar tó szer vek a fog va tar tot tak
 tekintetében jo go sul tak a TAJ szám igény lé sé re is.

115.  § (1) A pénz tár ta got ké ré sé re a Köz pont tájékoz -
tatja a biz to sí tot ti jog vi szo nya fenn ál lá sá ról.

(2) A Köz pont a jo go sult ság ke let ke zé sé rõl és meg szû -
né sé rõl, va la mint az 53.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban
meg ha tá ro zott ada tok vál to zá sá ról ha la dék ta la nul ér te sí ti
az EBP-t.

116.  § A Köz pont a tel je sít mény-el szá mo lás és az
egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa, tár sa da lom -
biz to sí tá si tá mo ga tá sok el szá mo lá sa so rán, az el szá mo lás -
hoz és el len õr zé sé hez szük sé ges mér té kig ke zel het egész -
ség ügyi és ah hoz kap cso ló dó sze mé lyes ada to kat.

Az EBP adatkezelése

117.  § Az EBP a Köz pont tól egye di adat egyez te tés cél -
já ból az 53.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada to kat igé nyel he ti.

118.  § Az EBP ki egé szí tõ biz to sí tás nyúj tá sá ra vo nat ko -
zó szer zõ dé si aján lat meg té te le cél já ból az érin tett hoz zá -
já ru lá sá val a pénz tár tag ne vét és lak cí mét ügy nö ki, töb bes
ügy nö ki te vé keny ség kö ré ben fel hasz nál hat ja, il let ve a
vele kap cso lat ban álló biz to sí tó nak, ki egé szí tõ biz to sí tást
nyúj tó biz to sí tó nak át ad hat ja; egyéb sze mé lyes ada to kat
azon ban e cél ra nem hasz nál hat fel, il let ve nem ad hat át.

119.  § (1) Az EBP az Eüak.-ban fog lal tak sze rint adat -
vé del mi sza bály za tot ké szít, amely re az egész ség ügyi
szol gál ta tók ra meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek az irány -
adók. Az adat vé del mi sza bály za tot az EBP meg kül di a
Fel ügye let ré szé re.

(2) Az EBP bel sõ adat vé del mi fe le lõst je löl ki, aki az
adat vé del mi jog sza bá lyok ban, va la mint e tör vény adat vé -
del mi sza bá lya i ban fog lal tak be tar tá sá ért fe le lõs.
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X. Fejezet

MÓDOSULÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
 1997. évi LXXXIII. tör vény módosítása

120.  § (1) Az Ebtv. 5/B.  §-ának k) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„k) in téz mé nyi vá ró lis ta: az adott fek võ be teg el lá tó in -
téz mény ben a be teg el lá tás sor rend jét meg ha tá ro zó jegy -
zék, amely – a köz pon ti vá ró lis ta alap ján igény be ve he tõ
el lá tá sok ki vé te lé vel – az egész ség ügyi el lá tá sok meg ha tá -
ro zott sor rend sze rin ti el vég zé se ér de ké ben, to váb bá tar tós 
ka pa ci tás hi ány ese tén ke rül ki ala kí tás ra [a j) és k) pont
a továb biak ban együtt: vá ró lis ta],”

(2) Az Ebtv. 5/B.  §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:
„m) be teg fo ga dá si lis ta: az adott já ró be teg szak el lá tó

in téz mény ben – amennyi ben a biz to sí tott egész sé gi ál la -
po ta nem in do kol ja az azon na li el lá tást – a be teg el lá tás
sor rend jét szak ren de lé sen ként, az el lá tás igény be vé te lé -
nek idõ pont já val meg ha tá ro zó lis ta.”

(3) Az Ebtv. 5/B.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti szö veg szá mo zá sa (1) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) E tör vény al kal ma zá sá ban az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zot ta kon túl az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló tör -
vény (a továb biak ban: EBP-tör vény) 1.  §-ában sze rep lõ fo ga -
lom meg ha tá ro zá so kat kell figye lembe ven ni.”

(4) Az Ebtv. (3) be kez dés sel át szá mo zott 5/B.  §-a
(1) be kez dé se b) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„b) fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó: az az egész -
ség ügyi szol gál ta tó, amely az EBP-tör vény sze rint ér vé -
nyes fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zik,”

121.  § Az Ebtv. az „Egész ség biz to sí tá si el lá tás ra jo go -
sul tak” al cím alatt a kö vet ke zõ 8/B.  §-sal egé szül ki:

„8/B.  § A biz to sí tott az egész ség biz to sí tás egész ség ügyi 
szol gál ta tá sa it és a bal ese ti egész ség ügyi szol gál ta tást az
EBP-tör vény ben fog lal tak sze rint ve he ti igény be.”

122.  § Az Ebtv. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A biz to sí tott jo go sult a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott há zi or vo si ügye le ti el lá tás ra.”

123.  § Az Ebtv. 13.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti szö veg szá mo zá sa
(1) be kez dés re mó do sul:

„(2) A biz to sí tott be teg sé ge ese tén jo go sult egyéb or vos -
szak ér tõi vizs gá lat ra és szak vé le mény re, amennyi ben az tár -
sa da lom biz to sí tá si el lá tás ra vagy szo ci á lis jut ta tás ra, il let ve
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ked vez mény re való
 jogosultság meg ál la pí tá sá ra, an nak el len õr zé sé re irá nyul.”

124.  § (1) Az Ebtv. 18.  §-a (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Nem ve he tõk igény be az E. Alap ter hé re:”

(2) Az Ebtv. 18.  §-a (6) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„m) a pénz tár tag kí sé rõ jé nek – ide nem ért ve az el lá tás
igény be vé te lé nek meg kez dé se kor a 14. élet évét be nem töl -
tött pénz tár tag szü lõ jét, tör vényes kép vi se lõ jét és kö ze li hoz -
zá tar to zó ját – ré szé re az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal biz to -
sí tott szál lás és ét ke zés, ki vé ve, ha a pénz tár tag a fo gya té kos
sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 
tör vény sze rint fo gya té kos sze mély nek mi nõ sül,”

125.  § (1) Az Ebtv. 18.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) A já ró be teg-szak el lá tást, va la mint a fo gá sza ti alap -
el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – a biz to sí tot -
tat – ma gyar nyel ven, kö zért he tõ en meg fo gal ma zott –
 elszámolási nyi lat ko zat ban tá jé koz tat ja

a) a biz to sí tott ál tal igény be vett el lá tás ról (a kü lön jog -
sza bály sze rin ti OE NO-kód dal együtt),

b) az a) pont sze rin ti el lá tá sért az egész ség biz to sí tá si
fi nan szí ro zás ke re té ben kü lön jog sza bály alap ján igé nyel -
he tõ leg ma ga sabb fi nan szí ro zá si összeg mér té ké rõl,

c) a biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ vi zit díj össze gé rõl,
d) az el lá tá sért fi ze ten dõ kü lön jog sza bály sze rin ti té rí té si

díj ról, amennyi ben az az el lá tás igény be vé te lé nek fel té te le.”

(2) Az Ebtv. 18.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg rész lép:

„(11) A biz to sí tott, va la mint a ki ál lí tó or vos az el szá mo -
lá si nyi lat ko zat mind két pél dá nyá nak alá írá sá val iga zol ja,
hogy az ab ban meg ne ve zett el lá tást igény be vet te. Az alá -
írt el szá mo lá si nyi lat ko zat egyik pél dá nyát a biz to sí tott nak 
át kell adni, má sik pél dá nyát pe dig az egész ség ügyi szol -
gál ta tó a biz to sí tott egész ség ügyi do ku men tá ci ó já nak
 részeként meg õr zi.”

(3) Az Ebtv. 18.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(12) Ha a biz to sí tott nem ké pes alá ír ni az el szá mo lá si
nyi lat ko za tot, úgy azt he lyet te a kép vi se le té re jo go sult, az
egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb -
biak ban: Eütv.) 16.  §-ának (1)–(2) be kez dé se sze rin ti sze -
mé lyek – az ott meg ha tá ro zott sor rend alap ján – jo go sul tak 
alá ír ni.”

(4) Az Ebtv. 18.  §-a az aláb bi (13)–(14) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) Az egész ség ügyi szol gál ta tó két tanú ál tal alá írt nyi -
lat ko zat tal iga zol hat ja, hogy az el szá mo lá si nyi lat ko za tot

a) a biz to sí tott – elõ ze tesen be nem je len tett – tá vo zá sa
 miatt, vagy

b) a biz to sí tott ál la po ta  miatt
nem tud ta alá írat tat ni a biz to sí tot tal, és azt a biz to sí tott
 helyett kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint alá írás ra
 jogosult sze mély sem írta alá.

2008/25. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1157



(14) A (13) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat hi á nyá ban, ha
a biz to sí tott nem akar ja alá ír ni a tény le ge sen el vég zett
 tevékenységekrõl  szóló el szá mo lá si nyi lat ko za tot, an nak
pót lá sát a bí ró ság tól le het kér ni. Amennyi ben a bí ró sá gi
el já rás fo lya mat ban van, a 37.  § (12) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat nem kell al kal maz ni.”

126.  § Az Ebtv. a 18/A.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
cím mel egé szül ki:

„Vi zit díj, kór há zi na pi díj”

127.  § Az Ebtv. 20.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a (4)–(6) be kez dé -
sek szá mo zá sa (5)–(7) be kez dé sek re vál to zik:

„20.  § (1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés sze rin ti el lá tás ra
kö te le zett szol gál ta tó

a) a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá sok el vég zé -
sét – amennyi ben a biz to sí tott egész sé gi ál la po ta nem in -
do kol ja az azon na li el lá tá sát, fi gye lem mel a (3) be kez dés -
ben fog lal tak ra is – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset -
ben in téz mé nyi vá ró lis ta alap ján tel je sí ti,

b) a já ró be teg-szak el lá tá sok el vég zé sét a kü lön jog sza -
bály sze rin ti be teg fo ga dá si lis ta alap ján tel je sí ti,
és az a) és b) pont sze rin ti tel je sí tés rõl, va la mint az azon -
na li el lá tá sok ról kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
 módon rend sze res je len tést küld az egész ség biz to sí tá si fel -
ügye le ti ha tó ság ré szé re.

(2) In téz mé nyi vá ró lis tát kell ki ala kí ta ni
a) kü lön jog sza bály sze rin ti el lá tá sok ese tén,
b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó eset ben ak kor, ha a 

biz to sí tott el lá tá sá ra tar tós ka pa ci tás hi ány  miatt nincs le -
he tõ ség.

(3) Amennyi ben a ke ze lõ or vos a biz to sí tott ré szé re vá -
ró lis ta alap ján nyújt ha tó egész ség ügyi el lá tá sok ról  szóló
jog sza bály ál tal ne ve sí tett el lá tást rend el, a biz to sí tott az
el lá tás ra a vá ró lis tá ra tör té nõ fel ke rü lés idõ pont ja sze rint
jo go sult. Et tõl el tér ni az el lá tás szak mai in do kolt sá ga, to -
váb bá az el lá tás vár ha tó ered mé nye alap ján le het. Az el té -
rés le he tõ sé gé nek szak mai sza bá lya it az egész ség biz to sí -
tá sért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben sza bá lyoz za.

(4) A biz to sí tott a be teg fo ga dá si lis ta alap ján az el lá tást
a be teg fo ga dá si lis tán meg ha tá ro zott idõ pont ban jo go sult
az azt ve ze tõ szol gál ta tó nál igény be ven ni. Az igény be vé -
tel idõ pont ját a be teg fo ga dá si lis tá ra tör té nõ fel vé tel idõ -
pont ja alap ján kell meg ha tá roz ni, az zal, hogy a biz to sí tott
ké ré sé re et tõl az idõ pont tól – az igény be vé tel idõ pont ja -
ként – ké sõb bi idõ pont is meg ha tá roz ha tó.”

128.  § Az Ebtv. 20/A.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(7) A be teg fo ga dá si lis ta az adott egész ség ügyi el lá tás -
ra elõ jegy zett biz to sí tot tak csa lá di és utó ne vét, tár sa da -
lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét va la mint az el lá tás ra tör té nõ
je lent ke zés és az el lá tás igény be vé te lé nek pon to san meg -
ha tá ro zott idõ pont ját és he lyét tar tal maz za.

(8) A be teg fo ga dá si lis ta kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint össze sí tett sta tisz ti kai ada ta it – ki zá ró lag
sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don – az egész ség biz -
to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság hon lap ján köz zé kell ten ni.”

129.  § Az Ebtv. 23.  §-a a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:
[A biz to sí tott rész le ges té rí tés mel lett jo go sult]
„l) szak el lá tás ra a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott eset -

ben.”

130.  § Az Ebtv. 29.  § (7) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(7) A 22.  § sze rin ti uta zá si költ ség hez nyúj tott tá mo ga -
tás irán ti, va la mint a 27.  § (1) és (2) be kez dé se i ben em lí tett 
el lá tá sok költ sé ge i nek meg té rí té se irán ti igény el bí rá lá sá ra 
a 61.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell. A 27.  § 
(3) be kez dés ben em lí tett el lá tá sok költ sé ge i nek utó la gos
meg té rí té sé re vo nat ko zó igény az el lá tás igény be vé te lé tõl
szá mí tott hat hó na pon be lül ér vé nye sít he tõ. A 27.  § (6) be -
kez dé sé ben em lí tett el lá tá sok költ sé ge i nek meg té rí té se
irán ti igény a kül föl di gyógy ke ze lés be fe je zé sé tõl szá mí -
tott har minc na pon túl nem ér vé nye sít he tõ.”

131.  § Az Ebtv. 35/A.  §-a a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki:

„Az egész ség ügyi szol gál ta tó a be sze dett vi zit díj és kór -
há zi na pi díj össze gé nek leg alább 30%-át kö te les az ál ta la
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben – ide nem
ért ve a meg bí zá si jog vi szony ke re té ben – fog lal koz ta tott
dol go zó ja va dal ma zá sá ra és köz ter he i re for dí ta ni.”

132.  § (1) Az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé se az aláb bi
y) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„y) az el szá mo lá si nyi lat ko zat tal kap cso la tos rész le tes

sza bá lyok,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(2) Az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek zs) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„zs) a vá ró lis tá ra és a be teg fo ga dá si lis tá ra vo nat ko zó

sza bá lyok”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl  szóló
 2006. évi CXVI. tör vény módosítása

133.  § (1) Az Ebftv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek aa) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le te – fi gye lem -
mel a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény (a továb biak ban: PSZÁF tv.) ren -
del ke zé se i re is – ki ter jed:

a) egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sa ik te kin te té ben]
„aa) az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló tör vény

ha tá lya alá tar to zó egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ra
(a továb biak ban: EBP),”
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(2) Az Ebftv. 1.  §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A (3) be kez dés ben fog lal ta kon túl e tör vény al kal -

ma zá sá ban az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló tör -
vény ér tel me zõ ren del ke zé se it kell figye lembe ven ni.”

(3) Az Ebftv. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) A Fel ügye let el nö két mun ká já ban – a Fel ügye -
let te vé keny sé gé nek tár sa dal mi és szak mai el len õr zé se
cél já ból – tíz tag ból álló Fel ügye le ti Ta nács se gí ti, aki ket a 
mi nisz ter el nök hat éves idõ tar tam ra ne vez ki és ment fel. A
Fel ügye le ti Ta nács el nö két a ta gok egy sze rû szó több ség -
gel ma guk kö zül vá laszt ják meg.”

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

„(2) A Fel ügye le ti Ta nács két tag já ra az egész ség biz to -
sí tá sért fe le lõs mi nisz ter, két tag já ra az egész ség biz to sí tá si 
já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter, két-két
tag já ra az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói 
és mun kál ta tói ol dal a, egy tag já ra a mi nisz ter el nö ki hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter, va la mint egy tag já ra a Be teg jo gi, El -
lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány ku ra tó ri u ma tesz
ja vas la tot.”

134.  § Az Ebftv. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let el lát ja]
„c) az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok – be le ért ve a

gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tást, va la mint
a gyó gyá sza ti el lá tást is – tel je sí té sé nek el len õr zé sé vel”

[kap cso la tos, e tör vény ben, il let ve más jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel ada to kat.]”

135.  § Az Ebftv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„7.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tók kal kö ten dõ fi -
nan szí ro zá si szer zõ dés ál ta lá nos fel té te le it, to váb bá a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben kö tött to váb bi szer zõ -
dé sek ál ta lá nos fel té te le it a Fel ügye let elõ ze tesen jó vá -
hagy ja. Az e ren del ke zés meg ke rü lé sé vel meg kö tött szer -
zõ dés sem mis.

(2) A Fel ügye let a jó vá ha gyás meg adá sát meg ta gad ja,
amennyi ben a szer zõ dés ben sze rep lõ va la mely ren del ke -
zés jog sza bály ba üt kö zik.

(3) A Fel ügye let fo lya ma to san el len õr zi az EBP egész -
ség ügyi szol gál ta tó val kö tött szer zõ dé se it. Amennyi ben
e szer zõ dé sek va la mely ren del ke zé se jog sza bály ba üt kö -
zik, a Fel ügye let ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja a szer zõ dõ fe -
le ket a szer zõ dés meg fe le lõ mó do sí tá sá ra. Amennyi ben a
mó do sí tás a meg je lölt ha tár idõ ben nem tör té nik meg, a
szer zõ dés meg szû nik.

(4) Az EBP a fi nan szí ro zá si, to váb bá az egész ség biz to -
sí tás ke re té ben to váb bi szer zõ dés meg kö té sé rõl, mó do sí tá -
sá ról és meg szû né sé rõl elekt ro ni kus úton, a Fel ügye let ál -

tal meg ha tá ro zott for má tum ban kö te les tá jé koz tat ni a Fel -
ügye le tet.”

136.  § Az Ebftv. 13.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„(9) A Fel ügye let hon lap ján köz zé te szi

a) az EBP-k ne vét, szék he lyét, tu laj do no si szer ke ze tét;

b) az EBP-k mû kö dé sé re és gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó
össze sí tett sta tisz ti kai ada to kat és össze ha son lí tó elem zé -
se ket;

c) a sze mé lyes ada tok nél kül az (1)–(7) be kez dés sze -
rin ti vizs gá lat és el já rás ered mé nyét és in téz ke dé se it.”

137.  § Az Ebftv. „Az egész ség biz to sí tók el len õr zé se”
al cím alatt a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:

„13/A.  § (1) Az EBP-k mû kö dé sé nek ál ta lá nos el len õr -
zé sét a Fel ügye let lát ja el.

(2) Az EBP mû kö dé se so rán a Fel ügye let fo lya ma to san
el len õr zi a jog sza bá lyok ban elõ írt nyil ván tar tá si rend, bel -
sõ sza bály za tok, sze mé lyi és tár gyi fel té te lek, a bel sõ sza -
bály za tok ban fog lalt el já rás ren dek sze rin ti mû kö dést, el -
len õr zi az EBP-k ala pí tá sá ra, te vé keny sé gé nek en ge dé lye -
zé sé re, mû kö dé sé re, a tõ ke kö ve tel mé nyek nek való meg fe -
le lés re, az ügy fe lek ér de ke i nek vé del mé re vo nat ko zó sza -
bá lyok, va la mint a Fel ügye let ál tal ki adott ha tá ro za tok
meg tar tá sát.

(3) A Fel ügye let fel hí vá sá ra az EBP kö te les a te vé keny -
sé gé re vo nat ko zó, az el len õr zés tár gyá val össze füg gõ, jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ada tot, be szá mo lót, bi zony la -
tot, vizs gá la ti anya got, szám vi te li nyil ván tar tá sa it, sza -
bály za ta it, az egyes ügy le tek hez kap cso ló dó dokumentá -
cióit, ügy ve ze tõ, el len õr zõ, il let ve leg fõbb szer ve elõ ter -
jesz téseit, azok jegy zõ köny ve it, to váb bá a könyv vizs gá ló
írá sos ész re vé te le it, a könyv vizs gá la ti je len tést, va la mint a 
bel sõ el len õr zés je len té se it, to váb bá jegy zõ köny ve it, meg -
ha tá ro zott for má jú és ta go lá sú ki mu ta tá sa it a Fel ügye let
ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(4) Az el len õr zést vég zõ sze mély ha tás kö re gya kor lá sá -
nak ke re tei kö zött az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges
he lyi sé gek be be lép het, az el len õr zés tár gyá val össze füg gõ 
ira tot, adat hor do zót, tár gyat, mun ka fo lya ma tot vizs gál hat
meg, az ügy fél tõl vagy kép vi se lõ jé tõl, to váb bá az el len õr -
zés hely szí nén tar tóz ko dó bár mely más sze mély tõl fel vi lá -
go sí tást, nyi lat ko za tot kér het, va la mint a meg szem lélt irat -
ról, nyil ván tar tás ról és egyéb do ku men tu mok ról má so la tot 
kér het vagy ké szít het, pró ba igény be vé telt vé gez het.

(5) A Fel ügye let csak az el len õr zé si fel ada ta i nak el lá tá -
sa ér de ké ben, az el len õr zés hez szük sé ges mér ték ben vizs -
gál hat ja az EBP pénz tár tag já ra vo nat ko zó ada to kat.

(6) Amennyi ben a Fel ügye let az e § sze rin ti el len õr zé se
so rán a jog sza bá lyok vagy a kü lön tör vény sze rint meg kö -
tött szer zõ dé sek meg sér té sét ál la pít ja meg, a 13.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja.”
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Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
módosítása

138.  § (1) Az Eütv. 142.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té sén ke -
resz tül ke rül biz to sí tás ra a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el -
lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény ben (a továb -
biak ban: Ebtv.) meg ha tá ro zott egész ség biz to sí tá si el lá tá -
sok fe de ze te. Az 1999. évi C. tör vénnyel ki hir de tett Eu ró -
pai Szo ci á lis Char ta, va la mint a nem el szá mo lá son ala pu ló 
két ol da lú szo ci ál po li ti kai és egész ség ügyi együttmûkö -
dési egyez mé nyek alap ján igény be vett el lá tá sok költ sé gé -
nek fe de ze tét a köz pon ti költ ség ve tés biz to sít ja és az
egész ség ügyi szol gál ta tók kal az Egész ség biz to sí tá si Ala -
pot ke ze lõ szerv szá mol ja el.”

(2) Az Eütv. 142.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az az egész ség ügyi szol gál ta tás, amely költ sé gé nek
fe de ze te e tör vény és az Ebtv. alap ján a köz pon ti költ ség ve -
tés ben és az Egész ség biz to sí tá si Ala pon ke resz tül sincs biz -
to sít va, és e költ ség fe de ze tét az egész ség biz to sí tá si pénz tár
sem biz to sít ja, az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal – kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak figye lembe véte lével – meg ha tá ro zott
té rí té si díj el le né ben ve he tõ igény be.”

139.  § Az Eütv. 143.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„143.  § Az egész ség ügy szer ve zé sé vel és irá nyí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ért, va la mint az ezek kel
össze füg gõ jo gok gya kor lá sá ért és kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé ért való fe le lõs ség – az e tör vény ben fog lal tak nak
meg fele lõen – az Or szág gyû lést, a Kor mányt, a mi nisz tert, 
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet, a he lyi ön kor -
mány za to kat, az egész ség ügyi szol gál ta tók to váb bi fenn -
tar tó it, az egész ség biz to sí tá si pénz tárt, az Egész ség biz to -
sí tá si Ala pot ke ze lõ szer vet, az Egész ség biz to sí tá si Fel -
ügye le tet és a Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta ná cso kat
(a továb biak ban: RET) ter he li.”

140.  § Az Eütv. 147.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

141.  § Az Eütv. 149.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a be kez dés a
kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A Ta nács nak e tör vény ere jé nél fog va tag ja, to váb bá]
„c) az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ál tal együt te sen de -

le gált sze mély,
d) az Egész ség biz to sí tá si Ala pot ke ze lõ szerv ve ze tõ je.”

142.  § Az Eütv. 149/B.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A RET ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt ve het:]
„c) a ré gió te rü le tén mû kö dõ egész ség biz to sí tá si pénz -

tár kép vi se lõ je,”

143.  § Az Eütv. 154.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az egészségbiztosítási pénztár, az Egészségbiztosítási
Alapot kezelõ szerv és az Egészségbiztosítási Felügyelet

feladatai

154.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si pénz tár a kü lön tör -
vény ben fog lal tak nak meg fele lõen egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tást nyújt erre irá nyu ló jog vi szony alap ján a pénz -
tár ta gok nak, és kü lö nö sen az egyen lõ hoz zá fé rés el vé nek
ér vé nye sí té sé vel ko or di nál ja a kö te le zõ egészségbiztosí -
tási el lá tá so kat.

(2) Az Egész ség biz to sí tá si Ala pot ke ze lõ szerv az
Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé vel össze füg gõ, kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada to kat lát el.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szer vek fe lett az Egész ség -
biz to sí tá si Fel ügye let kü lön tör vény ben fog lal tak sze rint
ha tó sá gi fel ügye le tet gya ko rol.”

144.  § Az Eütv. 247.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„m) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés

sza bá lya it”
[ren de let ben meg ál la pít sa.]

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló
2006. évi XCVIII. tör vény módosítása

145.  § (1) A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
(a továb biak ban: Gyftv.) a kö vet ke zõ 44/A.  §-sal egé szül ki:

„44/A.  § A köz for gal mú gyógy szer tá rat mû köd te tõ vál lal -
ko zás, va la mint a köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást vég -
zõ in té ze ti gyógy szer tár a ha tó anyag ala pú fix cso port ba tar to -
zó gyógy sze rek kö zül min den egyes re fe ren cia ter mék, vagy a
re fe ren cia ter mék napi te rá pi ás költ sé gé nél ala cso nyabb napi
te rá pi ás költ sé gû ter mék ki szol gál ta tá sa ese tén a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint jut ta tás ban ré sze sül het.”

(2) A Gyftv. 77.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[77.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„d) a 44/A.  § sze rin ti jut ta tás fel té te le i re, mér té ké re,

össze gé re, uta lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
 személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló

 1997. évi XLVII. tör vény módosítása

146.  § Az Eüak. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:
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„2.  § E tör vény ha tá lya ki ter jed
a) az egész ség ügyi el lá tást nyúj tó, va la mint szak mai

fel ügye le tét, el len õr zé sét vég zõ szer ve zet re és ter mé sze tes 
sze mély re, az egész ség biz to sí tá si pénz tár ra (a továb biak -
ban: EBP), az Egész ség biz to sí tá si Ala pot ke ze lõ szerv re
(a továb biak ban: E. Ala pot ke ze lõ szerv), az egész sé gi
 állapot alap ján el lá tást fo lyó sí tó nyug díj biz to sí tó szerv re,
az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let re, va la mint min den
olyan jogi sze mély re, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet re és ter mé sze tes sze mély re, amely vagy aki
egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada tot ke zel, va la mint

b) az a) pont sze rin ti adat ke ze lõ szerv vel kap cso lat ba
ke rült vagy ke rü lõ, il let ve an nak szol gál ta tá sa it igény be
vevõ ter mé sze tes sze mély re (a továb biak ban: érin tett).”

147.  § (1) Az Eüak. 3.  § a) és b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) egész ség ügyi adat: az érin tett tes ti, ér tel mi és lel ki

ál la po tá ra, kó ros szen ve dé lyé re, va la mint a meg be te ge dés, 
il let ve az el ha lá lo zás kö rül mé nye i re, a ha lál oká ra vo nat -
ko zó adat; to váb bá az elõ zõ ek kel kap cso lat ba hoz ha tó, az
azo kat be fo lyá so ló adat (pl. ma ga tar tás, kör nye zet, fog lal -
ko zás);

b) sze mély azo no sí tó adat: a csa lá di és utó név, szü le té si 
csa lá di és utó név, a nem, a szü le té si hely és idõ, az anya
szü le té si neve, a la kó hely, a tar tóz ko dá si hely, a tár sa da -
lom biz to sí tá si azo no sí tó jel (a továb biak ban: TAJ szám);”

(2) Az Eüak. 3.  § i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„i) adat ke ze lõ: a be teg el lá tó, az egész ség ügyi szol gál -

ta tó, az EBP, az E. Ala pot ke ze lõ szerv, az Egész ség biz to -
sí tá si Fel ügye let, to váb bá köz egész ség ügyi-jár vány ügyi
köz ér dek bõl tisz ti or vos, il let ve köz egész ség ügyi fel ügye -
lõ, a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj -
biz to sí tá si szerv és a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv,
a b) pont ban meg ha tá ro zott sze mély azo no sí tó adat te kin -
te té ben – a la kos sá gi cél zott szû rõ vizs gá la tok ér de ké ben –
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv;”

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

[Az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó adat ke ze lé sé nek
cél ja]

„c) az érin tett egész sé gi ál la po tá nak nyo mon kö ve té se,
el lá tás szer ve zés és a be teg út-szer ve zés,”

(2) Az Eüak. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–h) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a
be kez dés ki egé szül a kö vet ke zõ új i)–l) pont tal, va la mint
az i)–s) pont je lö lé se m)–w) pont ra vál to zik:

[Egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada tot az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl – tör vény ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben – az aláb bi cél ból le het ke zel ni]

„b) or vos-szak mai és epi de mi o ló gi ai vizs gá lat, elem zés,

c) az egész ség ügyi el lá tás ter ve zé se, szer ve zé se, költ -
sé gek ter ve zé se,

d) sta tisz ti kai vizs gá lat,
e) ha tás vizs gá la ti célú ano ni mi zá lás és tu do má nyos

 kutatás,
f) az egész ség ügyi ada tot ke ze lõ szerv vagy sze mély ha tó -

sá gi vagy tör vényességi el len õr zé sét, szak mai vagy tör -
vényességi fel ügye le tét vég zõ szer ve ze tek mun ká já nak elõ -
se gí té se, ha az el len õr zés cél ja más mó don nem ér he tõ el,

g) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa, el -
szá mo lá sa és a fi nan szí ro zás el len õr zé se,

h) a tár sa da lom biz to sí tá si, il let ve szo ci á lis el lá tá sok
meg ál la pí tá sa, ha az az egész sé gi ál la pot alap ján tör té nik,

i) az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le ti fel ada ta i -
nak el lá tá sa so rán az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok
hoz zá fér he tõ sé gé nek el len õr zé se, va la mint az egész ség -
ügyi szol gál ta tók mi nõ sé gé nek mé ré sé re és ér té ke lé sé re
al kal mas in di ká tor rend szer ki ala kí tá sa, mû köd te té se,

j) a gaz da sá gos gyógy szer-, gyó gyá sza ti se géd esz köz-
és gyó gyá sza ti el lá tás ren de lé si sza bá lyai meg tar tá sá nak
a vizs gá la ta, to váb bá az ár tá mo ga tás el szá mo lá sa,

k) a be teg fo ga dá si lis ták, az in téz mé nyi elõ jegy zé sek,
va la mint a vá ró lis ták ke ze lé sé nek, az el lá tás igény be vé te li
sor rend jé nek el len õr zé se,

l) bûn ül dö zés,”

149.  § Az Eüak. 7.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A (3) be kez dés sze rin ti jog]
„c) cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes

sze mély ese té ben tör vényes kép vi se lõ jét,”
[il le ti meg.]

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

„(1) A ke ze lést vég zõ or vos az ál ta la meg ál la pí tott, az
érin tett re vo nat ko zó egész ség ügyi ada tok ról az érin tet tet
köz vet le nül tá jé koz tat ja, és azo kat az el lá tás fi nan szí ro zá -
sa cél já ból to váb bít ja az érin tett EBP-jé nek, va la mint – ha
az érin tett ezt ki fe je zet ten nem til tot ta meg – vá lasz tott há -
zi or vo sá nak, va la mint az érin tett gyógy ke ze lé sé vel szo ro -
san össze füg gõ ada to kat a gyógy ke ze lé sét foly ta tó más
egész ség ügyi szol gál ta tó nak.”

151.  § Az Eüak. 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egész ség ügyi szak em ber-kép zés re ki je lölt in -
téz mény ben az érin tett vagy tör vényes kép vi se lõ je (1) be -
kez dés sze rin ti hoz zá já ru lá sá ra nincs szük ség. Er rõl az
érin tet tet vagy tör vényes kép vi se lõ jét – fek võ be teg-in téz -
mény ese tén leg ké sõbb az in téz mény be tör té nõ be uta lás -
kor, be uta ló hi á nyá ban a fel vé telt köz vet le nül megelõ -
zõen – tá jé koz tat ni kell.”

152.  § (1) Az Eüak. 22.  §-át meg elõ zõ fe je zet cím és al -
cím, va la mint a 22.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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,,III. Fe je zet

AZ EGYES ADATKEZELÕKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

Az EBP, az E. Alapot kezelõ szerv
 és az egyéb szervek adatkezelése

22.  § (1) Az EBP a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter hé re
igény be ve he tõ szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa, a fi nan szí -
ro zás elõ ze tes en ge dé lye zé se, el szá mo lá sa és a fi nan szí ro -
zás el len õr zé se ér de ké ben, az ah hoz szük sé ges mér ték ben
ke ze li

a) a pénz tár tag sze mély azo no sí tó ada ta it, TAJ szá mát,
di ag nó zi sá nak, a ré szé re nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta -
tás nak a meg ne ve zé sét, kód ját és költ sé gét,

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó, a be uta ló és a szol gál ta -
tást ren de lõ or vos azo no sí tá sát szol gá ló, va la mint az ál ta la
nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tá sok – kü lön jog sza bály
sze rin ti – ada ta it és a szol gál ta tá sok költ sé gét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat a pénz tár tag jo go -
sult sá gá nak meg szû né sé tõl szá mí tott tíz évig, ha az adat -
ke ze lés sel érin tett ügy ben bí ró sá gi el já rás in dult, ak kor az
ügy jog erõs le zá rá sá nak idõ pont já ig le het ke zel ni. Ezt
köve tõen az ada to kat meg kell fosz ta ni a sze mély azo no sí -
tás le he tõ sé gé tõl.”

(2) Az Eüak. a kö vet ke zõ 22/A–22/G.  §-sal egé szül ki:
„22/A.  § (1) Az E. Ala pot ke ze lõ szerv az egész ség ügyi

szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa ér de ké ben, az ah hoz szük sé -
ges mér ték ben ke ze li a 22.  § (1) be kez dés sze rin ti ada to kat
a 22.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mig.

(2) Az E. Ala pot ke ze lõ szerv a kül föl dön igény be vett
el lá tá sok fi nan szí ro zá sa és el szá mo lá sa ér de ké ben – a kül -
föl di egész ség biz to sí tá si szerv vel való együtt mû kö dés
alap ján – az adott el lá tás fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges
egész ség ügyi és sze mé lyes ada to kat kül föld rõl át ve he ti,
 illetve a kül föl di egész ség biz to sí tá si szerv meg ke re sé sé re
kül föld re to váb bít hat ja.

(3) Az E. Ala pot ke ze lõ szerv a 22.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada to kat az ál ta la ke zelt töb bi adat tól el kü -
lö nít ve ke ze li.

22/B.  § A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv az egész -
sé gi ál la pot alap ján járó tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok
meg ál la pí tá sa, fo lyó sí tá sa és a fo lyó sí tás el len õr zé se cél já -
ból, az ah hoz szük sé ges mér ték ben ke ze li az érin tett sze -
mély azo no sí tó és az el lá tás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
egész ség ügyi ada ta it.

22/C.  § (1) Az egész ség ügyi és a sze mély azo no sí tó ada to -
kat az EBP-nek, az E. Ala pot ke ze lõ szerv nek és a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv nek ki zá ró lag az el lá tás meg ál la pí -
tá sá val, fo lyó sí tá sá val, az el len õr zés le foly ta tá sá val, egész -
ség biz to sí tá si or vos szak ér tõi, il let ve jog or vos la ti te vé keny -
ség gel, to váb bá a 4.  § (2) be kez dé sé nek g)–i) pont ja sze rin ti
fel adat tel je sí té sé vel meg bí zott mun ka tár sa ke zel he ti.

(2) Az EBP-k, az E. Ala pot ke ze lõ szerv és a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv, va la mint az Egészségbizto -
sítási Fel ügye let ál tal le foly ta tott el len õr zés so rán csak
 orvos, il let ve gyógy sze rész vég zett sé gû al kal ma zott

 ismerheti meg az érin tett össze kap csolt egész ség ügyi és
sze mély azo no sí tó ada ta it.

(3) Az EBP és az E. Ala pot ke ze lõ szerv ré szé re ak kor is 
to váb bít ha tó egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó adat, ha
ez az egész ség ügyi el lá tás ter ve zé sé nek, szer ve zé sé nek
elõ se gí té se ér de ké ben – a 4.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rin ti fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben – in do -
kolt. Az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat eb ben 
az eset ben ki zá ró lag az EBP és az E. Ala pot ke ze lõ szerv
adat elem zés sel meg bí zott dol go zó ja ke zel he ti.

(4) Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let ré szé re – a cél el -
éré sé hez szük sé ges mér ték ben – ak kor is to váb bít ha tó
egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó adat, ha ez az egész ség -
ügyi szol gál ta tók mi nõ sé gé nek mé ré sé re és ér té ke lé sé re
al kal mas in di ká tor rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se ér -
de ké ben in do kolt.

22/D.  § (1) Az EBP, az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let
és az E. Ala pot ke ze lõ szerv kö te les adat vé del mi fe le lõst
ki ne vez ni, aki

a) köz re mû kö dik, il le tõ leg se gít sé get nyújt az adat -
kezeléssel össze füg gõ dön té sek meg ho za ta lá ban, va la mint 
az érin tet tek jo ga i nak biz to sí tá sá ban;

b) el len õr zi az adat ke ze lés re vo nat ko zó más jog sza bá -
lyok, va la mint a bel sõ adat vé del mi és adat biz ton sá gi sza -
bály zat ren del ke zé se i nek és az adat biz ton sá gi kö ve tel mé -
nyek nek a meg tar tá sát;

c) el ké szí ti a bel sõ adat vé del mi és adat biz ton sá gi sza -
bály za tot;

d) ve ze ti a bel sõ adat vé del mi nyil ván tar tást;
e) gon dos ko dik az adat vé del mi is me re tek ok ta tá sá ról.
(2) Az adat vé del mi fe le lõs ki je lö lé sé re a 32.  § (4) be -

kez dé sé nek a)–c) pont ja sze rin ti sza bá lyok irány adók.
22/E.  § Az EBP a pénz tár tag ság meg szû né se ese tén a

nála ke let ke zett és nyil ván tar tott ada to kat kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint át ad ja a volt pénz tár tag új
EBP-jé nek. A pénz tár tag volt EBP-je az ál ta la ke zelt ada -
to kat az adat át adás után az el szá mo lás ér de ké ben egy évig, 
el szá mo lá si vita ese tén an nak jog erõs le zá rá sá ról  szóló
dön tés kéz hez vé te lét kö ve tõ na pig ke zel he ti, ezt köve tõen
az ada to kat ha la dék ta la nul tö röl ni kell.

22/F.  § (1) Az E. Ala pot ke ze lõ szerv – a 22/A.  §-ban
meg ha tá ro zott fel ada tai ki vé te lé vel – az érin tett sze mély -
azo no sí tó ada ta it, a TAJ szá mát, a pénz tár tag sá gá ra, va la -
mint köz gyógy el lá tá si jo go sult sá gá ra vo nat ko zó ada ta it
ke zel he ti.

(2) Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let sze mély azo no sí -
tó és egész ség ügyi ada tot a be teg fo ga dá si lis ták, az in téz -
mé nyi elõ jegy zé sek és a vá ró lis ták el len õr zé se, va la mint
egye di ügy ben az el len õr zés vég re haj tá sa vagy a pa nasz
ki vizs gá lá sa cél já ból ve het át és ke zel het.

22/G.  § Az egész ség ügyi el lá tást nyúj tó, va la mint szak -
mai fel ügye le tét, el len õr zé sét vég zõ szer ve zet és ter mé -
sze tes sze mély a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ból
a 4.  § (1) be kez dés sze rin ti cél ból sze mély azo no sí tó ada to -
kat kér het.”
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153.  § Az Eüak. 23.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a
 következõ al cím lép:

„Adat to váb bí tás egyéb szerv szá má ra”

154.  § (1) Az Eüak. 30.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A do ku men tá ci ót ke ze lõ jog utód nél kü li meg szû -
né se ese tén – az (5) be kez dés ki vé te lé vel –

a) a tu do má nyos je len tõ sé gû egész ség ügyi do ku men tá -
ci ót a (3) be kez dés sze rin ti le vél tár nak,

b) az egyéb egész ség ügyi do ku men tá ci ót a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek ese té ben a Kor mány ál tal ki je lölt
szerv nek, egyéb in téz mé nyek ese té ben az egész ség ügyi
 államigazgatási szerv nek
kell át ad ni.”

(2) Az Eüak. 30.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben a do ku men tá ci ót ke ze lõ jog utód nél -
kül szû nik meg, de az ál ta la ko ráb ban el lá tott fel ada to kat
más szerv lát ja el,

a) a do ku men tá ci ót ke ze lõ meg szû né sé nek idõ pont ját
meg elõ zõ tíz év ben ke let ke zett egész ség ügyi do ku men tá -
ci ót a fel ada tot el lá tó szerv,

b) az a) pont alap ján át adás ra nem ke rü lõ egész ség ügyi
do ku men tá ci ót a 30.  § (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti adat -
ke ze lõ
ré szé re kell át ad ni.”

(3) Az Eüak. 38.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a köz pon ti
költ ség ve té si szerv nek mi nõ sü lõ egész ség ügyi szol gál ta tó
jog utód nél kü li meg szû né se ese té re a 30.  § (4) be kez dés
b) pont ja sze rin ti adat ke ze lõt ren de let ben je löl je ki.”

155.  § Az Eüak. 5.  § (1) be kez dés be ve ze tõ szö ve gé ben
az „el lá tó há ló za ton be lül” szö veg rész he lyé be az „el lá tá si
fel ada ta ik el lá tá sa so rán” szö veg, 7.  § (4) be kez dés a) és
b) pont já ban a „sze mélyt” szö veg rész he lyé be a „sze mélyt
is” szö veg, 7.  § (4) be kez dé sé ben az „il le ti meg” szö veg -
rész he lyé be a „meg il le ti” szö veg, 7.  § (7) be kez dé sé ben a
„tör vényes kép vi se lõ je, kö ze li” szö veg rész he lyé be az „az
(5) be kez dés aa) pont ja sze rin ti” szö veg, 12.  § (2) be kez -
dé sé ben az „el lá tó há ló zat hoz” szö veg rész he lyé be a „szol -
gál ta tó hoz” szö veg, 15.  § (4) be kez dé sé ben a „le ány ko ri”
szö veg rész he lyé be a „szü le té si” szö veg, 17.  § (1) be kez -
dé sé ben a „ta nu ló ja” szö veg rész he lyé be „ta nu ló ja; er rõl
az érin tet tet leg ké sõbb a gyógy ke ze lés meg kez dé se elõtt
tá jé koz tat ni kell” szö veg, 19.  § (2) be kez dé sé ben az „el lá -
tó há ló zat” szö veg rész he lyé be a „szol gál ta tó” szö veg,
20.  § (4) be kez dé sé ben az „el lá tó há ló zat” szö veg rész he -
lyé be a „szol gál ta tó és az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg, az „az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg -
rész he lyé be az „az EBP-k vagy az E. Ala pot ke ze lõ szerv” 
szö veg, 20.  § (5) be kez dé sé ben az „Az egész ség biz to sí tá si
szerv” szö veg rész he lyé be az „Az EBP-k vagy az E. Ala -
pot ke ze lõ szerv” szö veg, 33.  § (1) be kez dé sé ben az „el lá -
tó há ló za ton” szö veg rész he lyé be a „szol gál ta tók kö rén”
szö veg, 34.  § (1) be kez dé sé ben az „adat ke ze lõ” szö veg -

rész he lyé be az „ada tot” szö veg, a „le het” szö veg rész he -
lyé be a „ke zel het” szö veg lép.

A helyi adókról  szóló 1990. évi C. tör vény módosítása

156.  § (1) A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 52.  §-ának 22. pont ja a kö vet ke zõ
k) al pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a h) al pont ban a „j) al -
pon tok ban” szö veg rész „j)–k) al pon tok ban” szö veg rész re
vál to zik:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
[22. net tó ár be vé tel:]
„k) az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ese té ben: az egész -

ség biz to sí tá si szol gál ta tá si be vé te lek, nö vel ve a töb bes ügy -
nö ki és az ügy nö ki te vé keny ség be vé te le i vel, csök kent ve az
egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá si rá for dí tá sok kal,”

(2) A Htv. 52.  §-ának 35. pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Köz szol gál ta tó szer ve zet nek mi nõ sül az egész ség biz -
to sí tá si pénz tár is.”

XI. Fe je zet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

157.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 51–53.  §-a, 114–116.  §-a és 140.  §-a 2009. 
ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 9.  §-ának (2) be kez dé se, 45–47.  §-a, 48.  §
(1) be kez dé se és (3) be kez dés a) pont ja, 49.  §-a,
54–57.  §-a, 119.  §-a 2009. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény 33.  §-a, 48.  § (2) be kez dé se és (3) be kez -
dés b) pont ja, V–VIII. fe je ze te, 117–118.  §-a, 120.  §-ának
(3) és (4) be kez dé se, 121–123.  §-a, 124.  §-ának (2) be kez -
dé se, 126.  §-a, 129.  §-a, 138–139.  §-a, 141–143.  §-a,
146–153.  §-a, 155.  §-a az elsõ át lé pé si idõ sza kot kö ve tõ
hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(5) A 4.  § (9) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lal ta kat
2010. ja nu ár 1-jé tõl, a 91.  §-ban fog lal ta kat 2011. ja nu ár
1-jé tõl kell al kal maz ni.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Eüak. 3.  §-ának h), l) pont ja, 5.  §-át meg elõ zõ al -
cí me, 5.  § (2) be kez dé se, 7.  § (3) be kez dé sé ben a „(tör -
vényes kép vi se lõ je)” szö veg rész, 10.  § (1)–(3) be kez dé se,
17.  § (1) be kez dé sé ben a „[4.  § (2) be kez dés a) pont]” szö -
veg rész, 20.  § (1) be kez dé sé ben a „[4.  § (2) be kez dés
c) pont]” szö veg rész, 21.  § (1) be kez dé sé ben a „[4.  §
(2) be kez dés d) pont]” szö veg rész, a 33.  §-át meg elõ zõ
 fejezetcíme, 36.  §-a,

b) az Ebftv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „1999. évi CXXIV.” szö veg rész,

c) az Ebtv. 18.  §-ának (8) be kez dé se.
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(7) A (4) be kez dés sze rin ti idõ pont ban ha tá lyát vesz ti az 
Ebtv.

a) 2.  §-ának (1) be kez dé se,
b) 3.  §-ának (1) be kez dé se,
c) 5/B.  §-ának c)–g) és j)–k) és m) pont ja,
d) 9.  §-a,
e) 13.  §-ának a)–c) pont ja,
f) 14.  §-ának (1) be kez dés ben a „kü lön jog sza bály ban

meg ha tá ro zott or vos be uta lá sa alap ján” szö veg rész,
g) 14.  §-ának (4) be kez dé se,
h) 18.  §-ának (1)–(5) és (9)–(14) be kez dé se,
i) 19.  §-ának (1)–(2) és (4) be kez dé se,
j) 20.  §-a,
k) 20/A.  §-a,
l) 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , kü lön le ges táp lál -

ko zá si igényt ki elé gí tõ táp szer” szö veg rész,
m) 22.  §-ának (4) be kez dé se,
n) 23.  §-ának d)–f) pont ja,
o) 25.  §-ának (6) be kez dés ben a „ , d) és e)” szö veg rész,
p) 26–35.  §-a és 36–38/D.  §-a,
q) 66.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ ,vagy uta zá si költ -

ség hez nyúj tott tá mo ga tást” szö veg rész,
r) 66.  §-ának (7) be kez dé se,
s) 68/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , va la mint az

egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be vett, fi nan szí ro zott
egész ség ügyi szol gál ta tá sért” szö veg rész,

t) 68/B.  §-a,
u) 79/A.  §-a,
v) 83.  §-ának (2) a), d), e), h), j), q), s)–v) és z)–zs) pont ja,
w) 83.  §-a (4) be kez dé sé nek c), g), h), i), l), m) és o) pont jai.

(8) A (4) be kez dés sze rin ti idõ pont ban az Ebtv.
a) 18.  §-át meg elõ zõ en az „IV. Az egész ség ügyi szol -

gál ta tá sok igény be vé te lé re vo nat ko zó kö zös ren del ke zé -
sek” szö veg rész he lyé be a „IV. Az E. Alap ter hé re igény be 
nem ve he tõ el lá tá sok:” szö veg rész,

b) 18.  §-a (6) be kez dé sé nek k) pont já ban az „a mél tá -
nyos ság ból” szö veg rész he lyé be az „az egye di el bí rá lás
alap ján” szö veg rész,

c) 25.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „a 23.  § a), c), h), i), és 
k) pont já ban fog lalt el lá tá sok te kin te té ben” szö veg rész
 helyébe a „a 23.  § b) pont já ban fog lalt eset ki vé te lé vel”
szö veg rész,

d) 68.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si
el lá tást” szö veg rész he lyé be a „pénz be li el lá tást, bal ese ti
táp pénzt és bal ese ti já ra dé kot” szö veg rész,

e) 80.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bal ese ti el lá tá sa i nak
meg ál la pí tá sá hoz” szö veg rész he lyé be a „bal ese ti ellátá -
sainak (ide nem ért ve az 54.  § sze rin ti bal ese ti el lá tást)
meg ál la pí tá sá hoz” szö veg rész,

f) 81.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bal ese ti el lá tá sa i val
össze füg gõ” szö veg rész he lyé be a „bal ese ti el lá tá sa i val
(ide nem ért ve az 54.  § sze rin ti bal ese ti el lá tást) össze füg -
gõ” szö veg rész
lép.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szám vi -
tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 178.  §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
sza bá lyoz za:]

„b) a Ma gyar Nem ze ti Bank, a hi tel in té ze tek, a pénz ügyi
vál lal ko zá sok, a be fek te té si vál lal ko zá sok, a biz to sí tó in té ze -
tek (ide ért ve a vi szont biz to sí tó kat is), a tõzs de, az el szá mo ló -
há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, a be fek te té si ala pok, az
egyéb ala pok, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé -
nyek, az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak éves be szá mo ló ké szí -
té sé nek és könyv ve ze té sé nek sa já tos sá ga it a Ma gyar Nem ze -
ti Bank elõ ze tes vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel;”

(10) 2009. ja nu ár 1-jén a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -
ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 1.  §-ának (4) be -
kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[Kor mány hi va tal]

„h) a Nem ze ti Egész ség biz to sí tá si Köz pont.”

Alapítás

158.  § A Ma gyar Ál lam ne vé ben el jár va a va gyon ke ze lõ 
e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül in téz -
ke dik – egy sze mé lyes zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa -
ság for má já ban – 22 EBP ala pí tá sá ról, és ezek kö zül 18-at
egy-egy me gyé hez (Pest me gye ki vé te lé vel), né gyet a
 Budapestbõl és Pest me gyé bõl álló, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott te rü le tek egyi ké hez rend el hoz zá.

A forgalomképes részvények értékesítésének szabályai

159.  § (1) Az utol só ként be jegy zett EBP cég jegy zék be
tör té nõ be jegy zé sé tõl szá mít va az ér té ke sí tés si ke rét be fo -
lyá so ló kö rül mé nyek gon dos mér le ge lé sé vel, éssze rû idõn
be lül a va gyon ke ze lõ – az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
 miniszterrel egyet ér tés ben – a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint pá lyá za tot ír ki a for ga lom ké pes rész vé nyek
adás vé tel ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té se cél já ból.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér té ke sí tést cél zó pá lyá za ti
el já rás le bo nyo lí tá sá ra a va gyon ke ze lõ har ma dik sze mély -
nek meg bí zást ad hat az zal, hogy a ki vá lasz tá sá ra a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak az irány adók.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt pá lyá zat nyer te sé vel,
mint ve võ vel kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés ben a vevõ
 kötelezettséget vál lal arra, hogy

a) az ér té ke sí tést cél zó pá lyá za ti ki írás ban fog lalt tag -
lét szám mal és fel té te lek kel meg ve szi a pá lyá zat tár gyát
ké pe zõ for ga lom ké pes rész vé nye ket,

b) a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met a több sé gi tu laj -
do nos sal együtt mû köd ve ha la dék ta la nul be nyújt ja a Fel -
ügye let hez, és
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c) a több sé gi tu laj do nos sal együtt mû kö dik ab ban, hogy 
2009. de cem ber 31-ig az EBP tag lét szá ma el ér je leg alább
az öt száz ezer, és ne ha lad ja meg a ket tõ mil lió fõt.

(4) A for ga lom ké pes rész vé nyek ér té ke sí té sé re vo nat -
ko zó pá lyá za tot az összes EBP összes for ga lom ké pes rész -
vé nye te kin te té ben egy idõ pont ban, EBP-nként kell ki ír ni.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti el já rás so rán
a) ugyan azon pá lyá zó csak olyan me gyék hez hoz zá -

ren delt EBP-k for ga lom ké pes rész vé nye it sze rez he ti meg,
ame lyek re tel je sül, hogy az érin tett me gyék kö zül egyik
sem szom szé dos egy nél több érin tett me gyé vel, érin tett
me gyé nek te kint ve a Bu da pest bõl és Pest me gyé bõl kü lön
jog sza bály sze rint lét re ho zott te rü le te ket is,

b) ugyan azon pá lyá zó azon me gyék hez és a Bu da pest -
bõl és Pest me gyé bõl kü lön jog sza bály sze rint lét re ho zott
te rü let hez hoz zá ren delt EBP-k for ga lom ké pes rész vé nye it 
sze rez he ti meg, ame lyek ese té ben a biz to sí tot tak pá lyá za ti
ki írás ban meg ha tá ro zott szá ma össze sen nem ha lad ja meg
a 2 mil lió fõt, és

c) ugyan azon pá lyá zó csak egy, a Bu da pest bõl és Pest me -
gyé bõl kü lön jog sza bály sze rint lét re ho zott te rü let hez hoz zá -
ren delt EBP for ga lom ké pes rész vé nye it sze rez he ti meg.

(6) Az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek (1) be kez dés -
ben fog lalt pá lyá zat ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té se so rán
elv árt mi ni má lis vé tel ár aján lat össze ge és az e tör vény
sze rint, a 161.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti, a ki -
sebb sé gi tu laj do nost ter he lõ tõ ke eme lés mér té ké nek meg -
fe le lõ összeg együt te sen nem le het ke ve sebb, mint a pá lyá -
za ti ki írás ban meg ha tá ro zott lét szám mal szá mít va, sze mé -
lyen ként ti zen ket tõ ezer fo rint.

(7) Ha va la mely EBP for ga lom ké pes rész vé nyei az
(1) be kez dés sze rin ti pá lyá zat so rán nem ke rül tek ér té ke sí -
tés re, és az EBP egyéb ként meg fe lel az e tör vény ben fog -
lalt mû kö dé si fel té te lek nek – ide nem ért ve a 6.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti fel té telt –, a va gyon ke ze lõ gon dos ko dik
az e tör vény sze rin ti mû köd te tés rõl, az zal, hogy az (1) be -
kez dés sze rin ti pá lyá za ti el já rás le zá rá sát köve tõen, az ér -
té ke sí tés si ke rét be fo lyá so ló kö rül mé nyek gon dos mér le -
ge lé sé vel, éssze rû idõn be lül újabb, a for ga lom ké pes rész -
vé nyek ér té ke sí té sé re irá nyu ló pá lyá za tot ír ki, amely nek
so rán a (2) be kez dést, a (3) be kez dés a) pont ját, az (5) be -
kez dés b) és c) pont ját és a (6) be kez dést meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

(8) Az egész ség biz to sí tás át ala ku lá sá val, így kü lö nö sen
e tör vény vég re haj tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra
kor mány biz tos a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la -
mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) 26.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott lét szám kor lát túl lé pé sé vel is ki ne -
vez he tõ, az e kor mány biz tos tit kár sá gá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok meg ha tá ro zá sa so rán a Kor mány a Ksztv. 26.  § (8) be -
kez dé sé tõl el té rõ sza bá lyo kat ha tá roz hat meg.

160.  § (1) A 159.  §-ban fog lal tak alap ján ki írt pá lyá za -
ton való rész vé telt pá lyá za ti biz to sí ték adá sá hoz kell köt ni.

(2) A 159.  §-ban fog lal tak alap ján ki írt pá lyá za ton nem
ve het részt a 4.  § (9) be kez dé sé nek a)–e) és g)–q) pont ja i -
ban fog lalt sze mély.

(3) A 159.  §-ban fog lal tak vég re haj tá sa so rán a Vtv.-nek a
mun ka vál la lók ked vez mé nyes tu laj don szer zé sé re és a mun -
ka vál la lói ér dek kép vi se le tek tá jé koz ta tá sá nak kö te le zett sé -
gé re vo nat ko zó sza bá lya it (38–40.  §, 42.  §), to váb bá pá lyá za -
ti fel hí vás ra és a ki írás jó vá ha gyá sá ra, va la mint a ki írás rész -
le tes tar tal má ra vo nat ko zó sza bá lya it nem kell al kal maz ni.

(4) A for ga lom ké pes rész vé nyek ér té ke sí té sé re, va la -
mint a pá lyá za ti ki írás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat
kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

161.  § (1) Az EBP ve zér igaz ga tó ja az EBP for ga lom ké pes
rész vé nye i nek ér té ke sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott idõ pont ra kö te les köz gyû lést össze hív ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz gyû lé sen az EBP kö te les
a) alap sza bá lyát az 1. mel lék let nek meg fele lõen mó do -

sí ta ni,
b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket és a ve ze tõ ál lá sú sze mé -

lye ket meg vá lasz ta ni,
c) az alap tõ két a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint – új

rész vé nyek zárt kö rû for ga lom ba ho za ta lá val – meg emel ni.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rint meg vá lasz tott ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõk cég bí ró sá gi be jegy zé sé nek nap ján a ve -
zér igaz ga tó meg bí za tá sa meg szû nik.

(4) Az EBP alap tõ ke eme lé sét a Ma gyar Ál lam sza va za ti
és egyéb, e tör vény ben meg ha tá ro zott jo ga i nak vál to zat lan -
sá ga mel lett, a rész vé nyek név ér ték fe let ti ki bo csá tá sa út ján
kell meg va ló sí ta ni oly mó don, hogy az ál tal leg alább az e tör -
vény sze rin ti tõ ke kö ve tel mé nyek tel je sít he tõk le gye nek.

(5) A for ga lom ké pes rész vé nyek ér té ke sí té sé bõl be folyt 
vé te lá ra össze ge ki zá ró lag az egész ség ügyi rend szer fi nan -
szí ro zá sá ra és fej lesz té sé re szol gál, azt – ön ál ló, fe je ze ti
ke ze lé sû költ ség ve té si elõ irány zat ban – ilyen cél ra el kü lö -
ní tet ten kell ke zel ni.

(6) Az (5) be kez dés al kal ma zá sá ban az egész ség ügyi
rend szer fi nan szí ro zá sát és fej lesz té sét szol gá ló cél nak mi -
nõ sül:

a) az EBP alap tõ ké jé hez való hoz zá já ru lás,
b) az EBP ered mény tar ta lé ká hoz való hoz zá já ru lás,
c) az egész ség ügyi szol gál ta tók fej lesz té si célú tá mo -

ga tá sa,
d) a Köz pont és a Fel ügye let in for ma ti kai célú tá mo ga -

tá sa, vagy
e) a for ga lom ké pes rész vé nyek Ma gyar Ál lam ál ta li

vissza vá sár lá sa.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra
33.  § (10)–(12) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(8) Az el fo ga dott alap sza bály-mó do sí tást az EBP meg -
kül di a Fel ügye let ré szé re.

162.  § 2009. feb ru ár 1-jén a biz to sí tot tak e tör vény ere -
jé nél fog va a 45.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint meg -
ha tá ro zott EBP pénz tár tag ja i vá vál nak. Az ezt köve tõen
ke let ke zett új biz to sí tot ti jog vi szony ese té ben az ille té kes
EBP meg ha tá ro zá sá ra és az át lé pés re a 45.  § (2) és (3) be -
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kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni. Egye bek ben a tag -
sá gi jog vi szony ból ere dõ jo gok és kö te le zett sé gek a 163.  § 
sze rin ti át lé pé si idõ sza kot kö ve tõ elsõ hó nap elsõ nap já tól
il le tik meg, il let ve ter he lik a pénz tár ta go kat.

163.  § (1) Az át lé pé si idõ szak ra elsõ íz ben 2009. feb -
ruár 15. és 2009. már ci us 15. kö zött ke rül sor, a tag szer ve -
zés re a 46.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) A pénz tár tag az elsõ át lé pé si idõ szak le zár tá ig nyújt -
hat ja be a 47.  § (1) be kez dé se sze rin ti át lé pé si nyi lat ko za -
tot, az zal, hogy az át lé pé si nyi lat ko za ton nem kell fel tün -
tet ni azon EBP meg ne ve zé sét, amely nek a pénz tár tag elõ -
zõ leg tag ja volt.

(3) Az át lé pé si idõ szak alatt egy pénz tár tag ér vé nye sen
csak egy EBP-be ad hat át lé pé si nyi lat ko za tot, több át lé pé -
si nyi lat ko zat adá sa ese tén a pénz tár ta gok nyil ván tar tá sá -
nak lét re ho zá sa so rán az idõ ben el sõ ként meg adott át lé pé si 
nyi lat ko za tot kell figye lembe ven ni. Ha a nyi lat ko za tok
meg té te lé nek idõ be li sor rend je nem ál la pít ha tó meg, a
pénz tár tag va la mennyi nyi lat ko za ta ér vény te len.

164.  § (1) Az elsõ át lé pé si idõ szak so rán a 47.  § (5)–(8)
és (10) be kez dé sét nem kell al kal maz ni. A Köz pont az át -
lé pé si idõ szak le zár tát kö ve tõ öt na pon be lül meg vizs gál ja
a nyi lat ko zat ér vé nyes sé gét. Ér vé nyes át lé pé si nyi lat ko zat
ese tén a Köz pont a pénz tár ta got a nyi lat ko zat sze rin ti EBP
pénz tár tag ja ként ve szi nyil ván tar tás ba, az zal, hogy a pénz -
tár tag e nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ nap tól vá lik az át lé -
pé si nyi lat ko zat ban meg je lölt EBP tag já vá. A nyil ván tar -
tás ba vé tel nap ján a pénz tár tag nak az át adó EBP-ben fenn -
ál ló tag sá gi jog vi szo nya meg szû nik.

(2) A Köz pont az ér vé nyes át lé pé si nyi lat ko za tot adó
pénz tár ta gok és az át lé pé si nyi lat ko za tot ér vé nye sen nem
adó, a 162.  § sze rint meg ha tá ro zott EBP tag ja i vá vált pénz -
tár ta gok ada ta i ból az át lé pé si idõ szak le zár tát kö ve tõ 8 na pon 
be lül lét re hoz za a pénz tár ta gok nyil ván tar tá sát. A Köz pont a
pénz tár ta gok nyil ván tar tá sa alap ján az EBP tag ja i ként nyil -
ván tar tott pénz tár ta gok ról tá jé koz tat ja az EBP-t.

(3) A Köz pont az át lé pé si idõ szak le zár tát köve tõen át -
ad ja az EBP-nek a pénz tár tag ja i ra vo nat ko zó azon, az
egész ség biz to sí tá si szerv ál tal ke zelt ada to kat, ame lyek
ke ze lé sé re az EBP tör vény alap ján jo go sult.

165.  § (1) An nak ér de ké ben, hogy az EBP pénztártag -
jainak lét szá ma 2009. de cem ber 31-én el ér je az öt száz ezer
fõt, az EBP

a) más EBP-vel tör té nõ egye sü lés rõl, vagy
b) jog utód nél kü li meg szû né sé rõl

dönt het.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben a jog -
utód EBP pénz tár tag ja i nak lét szá ma nem ha lad hat ja meg a 
ket tõ mil lió fõt.

166.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv az ál ta la ke zelt
adat ál lo mányt 2009. ja nu ár 1-jén át ad ja a Köz pont nak,
amely az 53.  § (1) be kez dés sze rin ti ada tok ból leg ké sõbb

2009. már ci us 31-éig lét re hoz za az 52.  § (1) be kez dés
d) pont ja sze rin ti nyil ván tar tást.

(2) A Köz pont az ada tok (1) be kez dés sze rin ti át adá sát
köve tõen – az ál ta la tör vény alap ján ke zel he tõ, a fel adat -
kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben szük sé ges
ada tok ki vé te lé vel – 2010. feb ru ár 1-jé tõl fo lya ma to san,
leg ké sõbb 2010. jú li us 31-éig ar chi vál ja az át adott adat ál -
lo mányt. Az ar chi vált nyil ván tar tás ból ki zá ró lag

a) bûn ül dö zõ és igaz ság szol gál ta tá si szerv nek, köz pénz -
ügyi, bûn ül dö zé si és igaz ság szol gál ta tá si ér dek bõl, il let ve

b) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
tu do má nyos ku ta tás cél já ra szol gál tat ha tó adat.

167.  § (1) A 157.  § (4) be kez dés sze rin ti idõ pont és
2009. szep tem ber 30. kö zött a 91.  §-ban fog lal tak tól el té -
rõ en az egész ség ügyi szol gál ta tó a tel je sít mény-je len tést a
Köz pont ré szé re kül di meg. A Köz pont az EBP-nként
össze sí tett tel je sít mény-je len tést to váb bít ja az ille té kes
EBP ré szé re.

(2) 2009. ok tó ber 1. és 2010. de cem ber 31. kö zött a
91.  §-tól el té rõ en az egész ség ügyi szol gál ta tó a tel je sít -
mény-je len tést a Köz pont és az ille té kes EBP ré szé re kül di 
meg.

168.  § (1) A 157.  § (4) be kez dés sze rin ti idõ pont tól 2009.
jú ni us 30-ig a 2009. már ci us 31-én ha tály ban lévõ fi nan szí ro -
zá si szer zõ dé sek ben az egész ség biz to sí tá si szerv he lyé be va -
la mennyi, e tör vény sze rint mû kö dõ EBP lép. E tör vény alap -
ján az új fi nan szí ro zá si szer zõ dé se ket 2009. jú ni us 30-ig kell
meg köt ni, a ko ráb bi szer zõ dé sek 2009. jú li us 1-jén e tör vény
ere jé nél fog va ha tá lyu kat vesz tik. A Köz pont leg ké sõbb
2009. már ci us 31-ig az EBP-knek át ad ja az adott EBP pénz -
tár tag ja i ra vo nat ko zó, ál ta la ke zelt ada to kat. A Köz pont a
115.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gét 2009. áp ri lis
1-jé tõl kez dõ dõ en tel je sí ti.

(2) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a kü lön jog -
sza bály sze rin ti egész ség biz to sí tá si szer vek ál ta lá nos jog -
utód ja – fi gye lem mel a (3)–(5) be kez dés ben fog lal tak -
ra – 2009. ja nu ár 1. nap já tól a Köz pont.

(3) 2009. ja nu ár 1-jé tõl 2009. már ci us 31-éig a Köz pont
lát ja el az egész ség biz to sí tá si szerv szá má ra jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel ada to kat. Eb bõl a cél ból a Köz pont
az ezen fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges mind azon sze mé -
lyes ada to kat ke ze li, ame lyek ke ze lé sét az egész ség biz to -
sí tá si szerv szá má ra – fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké -
ben – tör vény le he tõ vé te szi.

(4) 2009. ja nu ár 1-jé tõl az Ebtv. 32.  §-a sze rint meg kö -
tött, 2008. de cem ber 31-én ha tály ban lévõ szer zõ dé sek ben 
az egész ség biz to sí tá si szerv he lyé be a Köz pont lép, a 80.  §
sze rin ti szer zõ dé se ket – 2009. áp ri lis 1-jei ha -
tállyal – 2009. feb ru ár 1-jé tõl le het meg köt ni. Az Ebtv.
32.  §-a sze rint meg kö tött szer zõ dé sek 2009. már ci us 31-én 
e tör vény ere jé nél fog va a ha tá lyu kat vesz tik.

(5) 2009. ja nu ár 1-jé tõl az Ebtv. 30.  § (2) be kez dé se és
30/A.  §-a sze rint meg kö tött, 2008. de cem ber 31-én ha tály -
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ban lévõ szer zõ dé sek ben az egész ség biz to sí tá si szerv he -
lyé be a Köz pont lép, a 79.  § sze rin ti szer zõ dé se ket 2009.
áp ri lis 1-jei ha tállyal kell meg köt ni. Az Ebtv. 30.  §-ának
(2) be kez dé se sze rint meg kö tött szer zõ dé sek 2009. már -
cius 31-én e tör vény ere jé nél fog va a ha tá lyu kat vesz tik.
Az Ebtv. 30/A.  §-a sze rin ti szer zõ dé sek a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott ha tár ide ig ha tály ban ma rad nak.

169.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé se a 2009. már ci us 31-én
ve ze tett in téz mé nyi vá ró lis tá kon el fog lalt he lyet, az el lá tás
igény be vé te lé re való jo go sult ság sor rend jét nem érin ti, azon -
ban az el lá tás sor rend jét meg ál la pí tó lis tá kat 2009. áp ri lis
1-jé tõl a 65–71.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen kell ve zet ni.
Az EBP pénz tá ri vá ró lis tá já ra tör té nõ fel vé tel sor rend jét a
2009. már ci us 31-én in téz mé nyi vá ró lis tán sze rep lõ sze mé -
lyek ese té ben az in téz mé nyi vá ró lis tán el fog lalt hely ha tá roz -
za meg. Az EBP az ál ta la ve ze tett pénz tá ri vá ró lis tá ra va la -
mennyi, 2009. már ci us 31-én in téz mé nyi vá ró lis tán sze rep lõ
pénz tár tag ját kö te les fel ven ni.

(2) Az e tör vény 5.  § (3) be kez dé sé nek n) pont já ban fog -
lalt ren del ke zést az EBP e tör vény sze rin ti ér té ke sí té si el -
já rás so rán be nyúj tás ra ke rü lõ mû kö dé si en ge dély irán ti
ké re lem ese té ben nem kell al kal maz ni. Az e tör vény 65.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bály zat ter ve ze tét az
EBP elsõ íz ben meg szer zett mû kö dé si en ge dé lye
hatályba lépését kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül kell el ké szí -
te ni és a Fel ügye let hez jó vá ha gyás cél já ból be nyúj ta ni. A
sza bály zat mó do sí tá sá ra a továb biak ban az en ge dé lye zés -
re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal, hogy az
e be kez dés ben fog lalt át me ne ti sza bály már nem al kal maz -
ha tó, és a sza bály zat mó do sí tá sá nak hatályba lépésének
nap ja nem le het ko ráb ban, mint a Fel ügye let jó vá ha gyá sá -
ról  szóló ha tá ro zat hatályba lépésének nap ja.

(3) Az e tör vény 5.  § (3) be kez dé sé nek m) pont já ban
fog lalt ren del ke zést az EBP e tör vény sze rin ti ér té ke sí té si
el já rás so rán be nyúj tás ra ke rü lõ mû kö dé si en ge dély irán ti
ké re lem ese té ben nem kell al kal maz ni. Az e tör vény 61.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bály zat ter ve ze tét az
EBP elsõ íz ben meg szer zett mû kö dé si en ge dé lye
hatályba lépését kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül kell vég le -
ge sí te ni és a Fel ügye let hez jó vá ha gyás cél já ból be nyúj ta -
ni. A sza bály zat mó do sí tá sá ra a továb biak ban az en ge dé -
lye zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal,
hogy az e be kez dés ben fog lalt át me ne ti sza bály már nem
al kal maz ha tó, és a sza bály zat mó do sí tá sá nak hatályba -
lépésének nap ja nem le het ko ráb ban, mint a Fel ügye let jó -
vá ha gyá sá ról  szóló ha tá ro zat hatályba lépésének nap ja.

170.  § Az EBP a 45.  § (7) be kez dé se sze rin ti pénz tá ri
kár tyát elsõ al ka lom mal 2009. szep tem ber 30-ig bo csát ja a 
pénz tár tag jai ren del ke zé sé re.

171.  § 2014. de cem ber 31-éig a fej kvó ta-be vé tel szá mí -
tá sá nak szem pont jai kö zött kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint figye lembe le het ven ni az egész ség ügyi

szol gál ta tá sok e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ igény -
be vé te lé nek mu ta tó it.

172.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány
a) az e tör vény sze rin ti szer zõ dé sek meg kö té se és az

egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa rész le tes sza -
bá lya i nak,

b) a kül föl dön tör té nõ gyógy ke ze lés fel té te le i nek és el -
szá mo lá si rend jé nek,

c) a be uta ló nél kül igény be ve he tõ szak el lá tá sok, a be -
uta lás ra jo go sult or vo sok kö ré nek, a be uta lá si rend és a be -
uta lás szak mai sza bá lya i nak, va la mint a be teg út-szer ve zé -
si sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele me i nek,

d) gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, il let ve gyó gyá -
sza ti el lá tás jo go su lat lan ren de lé se ese tén a tá mo ga tás sal tör -
té nõ ren de lés re jo go sí tó, il le tõ leg a tá mo ga tás sal tör té nõ ki -
szol gál ta tás ra, for gal ma zás ra, vagy a gyó gyá sza ti el lá tás tá -
mo ga tás sal tör té nõ nyúj tá sá ra jo go sí tó szer zõ dés fel füg gesz -
té sét, il let ve fel mon dá sát meg ala po zó ér ték ha tár,

e) a szol gá la ti vi szony ban álló és a Ma gyar Hon véd ség ál -
lo má nyá ba tar to zó sze mé lyek, va la mint egyes meg ha tá ro zott 
te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek és a fog va tar tot tak egész ség -
ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re vo nat ko zó sza bá lya i nak,

f) az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók
ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek, az igény jo -
go sult ság iga zo lá sá nak, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn ál ló egész ség -
ügyi el lá tá si rend sza bá lya i nak,

g) az egész ség biz to sí tást érin tõ ha tás kö ri és el já rá si
sza bá lyok,

h) a gyógy sze rek árá hoz nyúj tott tá mo ga tás sal igény be
ve he tõ szol gál ta tást nyúj tók szá má ra fo lyó sít ha tó elõ leg
fel té te le i nek és fo lyó sí tá sa sza bá lya i nak,

i) az egész ség ügyi el lá tás ke re té ben tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tás sal ki szol gál tat ha tó gyó gyá sza ti se géd esz -
kö zök kö ré nek és az ezek ki szol gál ta tá sá ra jo go sult egész -
ség ügyi szol gál ta tók kö ré nek,

j) a gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, il let ve gyó gyá -
sza ti el lá tás árá hoz nyúj tott tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás
el szá mo lá sá ra és fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok,

k) az Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár tya ér vé nyes sé gi
ide jé nek és ki bo csá tá sa sza bá lya i nak,

l) a 65.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti fekvõbeteg-
 ellátások, 65.  § (2) be kez dés és a 65.  § (4) be kez dés sze -
rinti idõ tar tam, a 66.  § (1) be kez dé se sze rin ti nagy költ -
ségû el lá tá sok, a köz pon ti és a transz plan tá ci ós vá ró lis ta
mû köd te té sé hez igény be ve he tõ szerv, va la mint a 70.  §
(1) és (3) be kez dé se sze rin ti vá ra ko zá si idõ,

m) az OKA-ból fi nan szí ro zott el lá tá sok igény be vé te le
sza bá lya i nak, va la mint az azok hoz az EBP ál tal biz to sí tott
ön rész mér té ké nek,

n) a fej kvó ta és a fej kvó ta-be vé tel ki ala kí tá sa el já rás -
rend jé nek, a fej kvó ta ele me i nek és a koc ká zat meg osz tás
(r) mér té ké nek, mód já nak és el ve i nek,

o) az EBP-szám la ve ze té se sza bá lya i nak, az EBP és a
Köz pont kö zöt ti el szá mo lás sza bá lya i nak, va la mint a 31.  § 
sze rin ti cél tar ta lé kok fel hasz ná lá sa rész le tes sza bá lya i nak,
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p) az EBP éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gei sa já tos sá ga i nak,

q) a Díj té tel Bi zott ság és a Fej kvó ta Bi zott ság mû kö dé -
se rész le tes sza bá lya i nak,

r) a pénz tá ri kár tya tar tal mi, mû sza ki és for mai kö ve tel -
mé nye i nek, il let ve a raj ta tá rol ha tó egyéb ada tok nak, va la -
mint az azo no sí tás sza bá lya i nak,

s) az el szá mo lá si nyi lat ko zat tal kap cso la tos rész le tes
sza bá lyok,

t) az EBP ál tal a Fel ügye let ré szé re ké szí ten dõ, a be vé -
te lek, va la mint a rá for dí tá sok és költ sé gek ala ku lá sá ról
 szóló havi je len tés rész le tes sza bá lya i nak,

u) a for ga lom ké pes rész vé nyek ér té ke sí té sé re vo nat ko -
zó – ide ért ve a pá lyá za ti ki írás ra vo nat ko zó rész le tes ren -
del ke zé se ket is – sza bá lyok,

v) a Bu da pest bõl és Pest me gyé bõl álló tér ség négy te rü -
let re tör té nõ – a 158.  §-ban fog lal tak sze rin ti – fel osz tá sá nak,

w) az EBP üz let sza bály za tá nak mi ni má lis tar tal mi kö -
ve tel mé nyei,

x) az egész ség ügyi szol gál ta tók prog resszi vi tá si szint
sze rin ti be so ro lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok,

y) a va gyon ke ze lõ ál tal a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá -
sá ra meg bíz ha tó har ma dik sze mély ki vá lasz tá sá ra vo nat -
ko zó sza bá lyok,

z) az át lé pé si nyi lat ko za tok for mai kö ve tel mé nye i vel,
va la mint be nyúj tá sá val, fel dol go zá sá val és to váb bí tá sá val
kap cso la tos sza bá lyok
meg ha tá ro zá sá ra.

(2) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg

a) az egész ség ügyi tech no ló gi ák tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak rend jét,

b) a tel je sít mény-el szá mo lá si be so ro ló ren det,
c) a fi nan szí ro zá si el já rás ren det,
d) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok díj té te le it.

(3) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg

a) az egyes fõbb be teg ség cso por tok fi nan szí ro zá si,
vizs gá la ti és te rá pi ás el já rá si rend je, va la mint a gyógy szer -
te rá pi ás aján lá sok ki dol go zá sá nak, szer kesz té sé nek, va la -
mint az eze ket érin tõ szak mai egyez te té sek le foly ta tá sá -
nak egy sé ges sza bá lya it,

b) a vá ró lis ta sor rend ki ala kí tá sá nak és az el té rés le he tõ sé -
gé nek egész ség ügyi szak mai fel té te le it; az in téz mé nyi elõ -
jegy zés, il let ve a vá ró lis ta for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye it,
a ve ze té sé re szol gá ló szá mí tó gé pes prog ram mi nõ sí té sé nek
sza bá lya it; a be teg fo ga dá si lis tá val, az in téz mé nyi elõ jegy -
zés sel, va la mint a vá ró lis tá val kap cso la tos je len té si kö te le -
zett ség tar tal mát és üte me zé sét, to váb bá a vá ró lis ta ada ta i nak
hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

c) a fi nan szí ro zás alap já ul szol gá ló ho mo gén be teg ség -
cso por to kat és azok súly szám ér té két,

d) a já ró be teg-szak el lá tás kö ré be tar to zó be avat ko zá si
cso por to kat és azok pont ér té két,

e) a ma gyar egész ség biz to sí tá si jog sza bá lyok alap ján
egész ség ügyi szol gál ta tás ra nem jo go sult, a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó sze mé lyek be teg el lá tá sá nak
sza bá lya it,

f) a kö te le zõ mi nõ ség ügyi je len tés tar tal mát.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. melléklet
a 2008. évi I. tör vényhez

Az alapszabály kötelezõ elemei

1. Az EBP ha tá ro zat lan idõ re ala kult.

2. A lik vi dá ci ós há nyad hoz fû zõ dõ el sõbb sé gi rész vé -
nyek hez az aláb bi el sõbb sé gi jo gok fû zõd nek: Az EBP
jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a fel osz tás ra ke rü lõ va -
gyon ból a Ma gyar Ál la mot az egyéb rész vé nyest meg elõ -
zõ sor rend ben, de egyéb ként a ré sze se dés ará nyá ban kell
ki elé gí te ni.

3. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és Fel ügye lõ Bi zott sá gi ta -
gok ki je lö lé sé nek mód ja:

3.1. a) A Ma gyar Ál lam jo go sult az Igaz ga tó ság 6 tag já ból 
3 ki je lö lé sé re. A Ma gyar Ál lam ki je lö lé se alap ján a ta gok – a
Fel ügye let jó vá ha gyá sá tól füg gõ ha tállyal – az Igaz ga tó ság
tag ja i vá vál nak. A Ma gyar Ál lam maga jo go sult az ál ta la ki -
je lölt Igaz ga tó sá gi ta gok vissza hí vá sá ra. A Ma gyar Ál lam jo -
go sult a Fel ügye lõ Bi zott ság 5 tag já ból 3 ki je lö lé sé re. A Ma -
gyar Ál lam ki je lö lé se alap ján a ta gok – a Fel ügye let jó vá ha -
gyá sá tól füg gõ ha tállyal – a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i vá vál -
nak. A va gyon ke ze lõ maga jo go sult az ál ta la ki je lölt Fel -
ügye lõ Bi zott sá gi ta gok vissza hí vá sá ra.

3.1. b) A ki sebb sé gi tu laj do nos jo go sult a cég ve ze tõ je -
lö lé sé re, aki nek ki ne ve zé sé re a 13. c) pont elõ írásai ér vé -
nye sek.

3.2. A Köz gyû lés a ki je lölt ve ze tõ tiszt ség vi se lõt és Fel -
ügye lõ Bi zott sá gi ta got az aláb bi ese tek ben vissza hív hat ja, 
ha a Ma gyar Ál lam ezt nem te szi meg:

a) az Igaz ga tó sá gi vagy Fel ügye lõ Bi zott sá gi tag össze -
fér he tet len sé ge be kö vet ke zé se ese tén, ha a tag az össze fér -
he tet len sé gi okot an nak be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 60 na -
pon be lül nem szün te ti meg;

b) az Igaz ga tó sá gi vagy Fel ügye lõ Bi zott sá gi tag bûn cse -
lek mény el kö ve té se  miatt jog erõ sen sza bad ság vesz tés bün te -
tés re ítél tek vagy ve ze tõ tiszt ség gya kor lá sá tól el til tot tak.

4. A rész vé nyes osz ta lék ra csak a rész vé nyei név ér té -
ké nek ará nyá ban jo go sult. Min den egyes rész vény azo nos
sza va za ti jog gal ren del ke zik. Sza va za ti jog ki zá ró lag a
rész vény név ér té ké hez iga zo dó an biz to sít ha tó.
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5. A Ma gyar Ál lam a vé te li jog gya kor lá sa so rán a vé -
tel árat a vé te li jog gya kor lá sá ról  szóló nyi lat ko zat rész vé -
nyes ál ta li kéz hez vé te lét kö ve tõ leg ké sõbb 60 na pon be lül
kö te les meg fi zet ni. A vé te li jo got a Ma gyar Ál lam ne vé -
ben a rész vény esi jo got gya kor ló sze mély gya ko rol hat ja.

6. A Gt.-ben mag ha tá ro zott ki zá ró la gos köz gyû lé si ha tás -
kö rö kön kí vül a Köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:

a) az EBP szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak el fo -
ga dá sa;

b) az Igaz ga tó ság ügy rend jé nek el fo ga dá sa;
c) a Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend je;
d) be fek te té si sza bály zat el fo ga dá sa;
e) be szer zé si sza bály zat el fo ga dá sa;
f) ér té ke sí té si po li ti ka el fo ga dá sa és ér té ke sí tés dí ja zá -

sá ra és ér té ke sí tést tá mo ga tó in téz ke dé sek re vo nat ko zó
sza bály zat el fo ga dá sa;

g) tag to bor zá si po li ti ka és sza bály zat el fo ga dá sa;
h) a hosszú távú üz let po li ti ka meg ha tá ro zá sa; az at tól

való el té rés ki vé te les en ge dé lye zé se;
i) éves üz le ti ter vek el fo ga dá sa, ame lyek tar tal maz zák

a be fek te té se ket és az EBP éves és 3 éves ter vét is;
j) sza bály zat a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, ve ze tõ ál lá sú

sze mé lyek és a Fel ügye lõ Bi zott sá gi ta gok ja va dal ma zá sa
mód já nak, mér té ké nek el ve i rõl, an nak rend sze ré rõl;

k) az aláb bi jog ügy le tek elõ ze tes en ge dé lye zé se:
ka) ke res ke del mi ügy nö ki szer zõ dé sek, ame lyet az

EBP meg bí zó ként köt, fel té ve, hogy ezek a köz gyû lés ál tal 
jó vá ha gyott éves üz le ti terv ben nem sze re pel nek és

(i) 60 na pon be lül nem mond ha tó ak fel in do ko lás nél -
kü li ren des fel mon dás sal az EBP ré szé rõl és/vagy

(ii) az EBP ter he lõ fi ze té si kö te le zett ség a ma na ge -
ment ál tal ter ve zett éves ér té ke sí té si vo lu ment ala -
pul véve, ide ért ve a vár ha tó ki egyen lí tés össze gét
is – az 50 000 000 Ft-ot meg ha lad ja;

kb) ke res ke del mi ügy nö ki szer zõ dés, amely ben az EBP 
lát el ke res ke del mi ügy nö ki fel ada to kat;

kc) har ma dik sze mély ér té ke sí té si há ló za tá nak (pl. fi ók -
há ló zat, ügy nök há ló zat) igény be vé te lé rõl  szóló vagy ezt tar -
tal ma zó meg ál la po dá sok;

kd) más vál lal ko zá sok ban való ré sze se dés meg szer zé se,
vagy ér té ke sí té se, vagy az ez zel való egyéb ren del ke zés;

ke) köl csö nök, hi te lek nyúj tá sa, vagy vál tó kö te le zett -
sé gek nyúj tá sa, biz to sí ték nyúj tá sa, kü lö nös te kin tet tel ke -
zes ség vál la lás ra, vagy tar to zás el is me rés re, köl csö nök, hi -
te lek fel vé te le, vagy más, a szo ká sos üz let me net kö rén kí -
vül esõ kö te le zett ség vál la lá sok, ame lyek

(i) a köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott éves üz le ti terv ben
nem sze re pel nek és

(ii) össze gük az 50 000 000 Ft-ot meg ha lad ja;
kf) bér le ti, lí zing, vagy más ha son ló hosszú távú kö tel -

mi jog vi szonyt meg ala po zó szer zõ dé sek meg kö té se, ame -
lyek a köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott éves üz le ti terv ben nem
sze re pel nek és

(i) az egyes szer zõ dé sek idõ tar ta ma az 1 évet meg -
haladja vagy

(ii) a szer zõ dés sel vál lalt kö te le zett ség az 50 000 000
Ft-ot meg ha lad ja;

kg) vál lal ko zá si, meg bí zá si, ta nács adá si szer zõ dé sek
meg kö té se, mó do sí tá sa vagy fel bon tá sa, ame lyek a köz -
gyû lés ál tal jó vá ha gyott éves üz le ti terv ben nem sze re pel -
nek és a szer zõ dés sel vál lalt kö te le zett ség a 100 000 000
Ft-ot meg ha lad ja;

kh) be ru há zá sok, ame lyek a köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott
éves be ru há zá si terv ben nem sze re pel nek és ame lyek nek az
ér té ke az 50 mil lió fo rint össze get meg ha lad ják;

ki) tõ ke eme lés és tõ ke le szál lí tás a le ány vál la la tok nál,
va la mint a kap csolt vál lal ko zá sok nál;

kj) együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok;
kk) ügy ve ze tés/al kal ma zot tak fe le lõs ség alól való men -

te sí té se;
l) dön tés osz ta lék ki fi ze té sé rõl.

7. A 6. pont ban meg ha tá ro zott ki zá ró la gos köz gyû lé si
ha tás kö rök kö zül a ha tá ro zat ja vas lat el fo ga dá sá hoz há -
rom ne gye des több ség kell a b), d)–h) és j), va la mint a
kd)–kj) és l) pon tok ban fel so rolt ügyek ben, va la mint
a Gt. 231.  § (2) be kez dé sé nek j) pont já ban fog lalt ügy ben.

8. Rend kí vü li Köz gyû lést kell össze hív ni, ha azt
– az Igaz ga tó ság leg alább két tag ja,
– a Fel ügye lõ Bi zott ság, vagy an nak el nö ke,
– a Könyv vizs gá ló,
– az ok és cél meg je lö lé sé vel a sza va za tok leg alább 5%-át 

kép vi se lõ rész vé nye sek az Igaz ga tó ság tól írás ban ké rik.

9. A Köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha azon a sza va zás ra
jo go sí tó rész vé nyek ál tal meg tes te sí tett sza va za tok több
mint 51%-át kép vi se lõ rész vé nyes je len van. Ha a Köz -
gyû lés nem ha tá ro zat ké pes, a meg is mé telt Köz gyû lés az
ere de ti na pi rend del is csak ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a 
sza va zás ra jo go sí tó rész vé nyek ál tal meg tes te sí tett sza va -
za tok több mint 51%-át kép vi se lõ rész vé nyes je len van. A
nem ha tá ro zat ké pes és a meg is mé telt Köz gyû lés kö zött
leg alább há rom nap nak kell el tel nie, de ez az idõ tar tam
nem le het hosszabb, mint hu szon egy nap.

10. A Köz gyû lé sen min den sza va za ti jo got meg tes te sí tõ 
rész vény egy sza va zat ra jo go sít.

11. A Köz gyû lés fel füg geszt he tõ. Ha a Köz gyû lést fel -
füg gesz tik, azt har minc na pon be lül foly tat ni kell. Eb ben
az eset ben a Köz gyû lés össze hí vá sá ra és a Köz gyû lés tiszt -
ség vi se lõ i nek meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
nem kell al kal maz ni. A Köz gyû lést csak egy al ka lom mal
le het fel füg gesz te ni.

12. Az Igaz ga tó ság tag jai ha tá ro zat lan idõ re vá laszt ha -
tó ak, il let ve ne vez he tõ ek ki.

13. Az Igaz ga tó ság fel ada tai kü lö nö sen:
a) az EBP szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló já nak

az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ja vas lat -
nak az elõ ter jesz tése;
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b) a cég jegy zés, a kép vi se let, va la mint a kö te le zett ség-
és koc ká zat vál la lás rend jé nek meg ha tá ro zá sa;

c) az EBP cég ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se leg alább a ta gok
3/4-ének sza va za ti több sé gé vel, és irá nyuk ban a mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sa az Igaz ga tó ság ügy rend jé ben fog -
lal tak sze rint;

d) az EBP kép vi se le te har ma dik sze méllyel szem ben,
bí ró sá gok és ha tó sá gok elõtt;

e) az EBP mun ka szer ve ze té nek ki ala kí tá sa a szer ve ze ti 
és mû kö dé si sza bály zat ke re te in be lül;

f) az EBP üz le ti köny ve i nek sza bá lyos ve ze té se;
g) fél éven te leg alább egy szer je len tés ké szí té se a Köz -

gyû lés szá má ra az EBP ügy ve ze té sé rõl, az EBP va gyo ni
hely ze té rõl és üz let po li ti ká já ról, va la mint je len tés ké szí té -
se há rom ha von ta a Fel ügye lõ Bi zott ság és a Fel ügye let ré -
szé re;

h) a jog sza bály ban elõ írt be je len té sek meg té te le a cég -
bí ró ság hoz, Fel ügye let hez és más ha tó sá gok hoz;

i) az EBP lik vi di tá sát, fi ze tõ ké pes sé gét sú lyo san ve -
szé lyez te tõ ál la pot ese tén al kal ma zan dó el já rás rend ki dol -
go zá sa;

j) min den olyan, az EBP ál tal al kal ma zott min ta szer zõ -
dés jó vá ha gyá sa, amely nek al kal ma zá sá hoz a Fel ügye let
elõ ze tes en ge dé lye nem szük sé ges (pl. ügy nö ki min ta szer -
zõ dé sek);

k) min den olyan szer zõ dés meg kö té sé nek vagy kö te le -
zett ség vál la lá sá nak a jó vá ha gyá sa, ame lyet az EBP az
Igaz ga tó ság tag já val, a cég ve ze tõ jé vel, azok kö ze li hoz zá -
tar to zó já val köt, ki vé ve, ha az utób bi szer zõ dés az EBP
szo ká sos te vé keny sé gé hez tar to zik vagy a köz gyû lés jó vá -
ha gyá sát igény li.

14. Az Igaz ga tó ság ülé se in ta nács ko zá si jog gal ve het
részt a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy az ál ta la meg bí -
zott má sik tag ja, az Igaz ga tó sá gi ta gok bár me lyi ke ál tal
fel kért kül sõ szak ér tõ, az Igaz ga tó ság el nö ke ál tal meg hí -
vott más sze mély.

15. Az Igaz ga tó ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az Igaz ga -
tó ság tag ja i nak egy sze rû több sé ge je len van.

16. Az Igaz ga tó ság – a 17. pont és az ügy rend je el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – ha tá ro za ta it a je len lé võ ta gok
sza va za ta i nak egy sze rû több ség gel hoz za.

17. Az Igaz ga tó ság az aláb bi ügyek ben tag ja i nak leg -
alább há rom ne gye des több sé gé vel ho zott ha tá ro zat tal
dönt:

a) köl csö nök, hi te lek nyúj tá sá ról, vagy vál tó kö te le zett -
sé gek nyúj tá sá ról, biz to sí ték nyúj tá sá ról, kü lö nös te kin tet -
tel ke zes ség vál la lás ra, vagy tar to zás el is me rés re, köl csö -
nök, hi te lek fel vé te lé rõl, vagy más, a szo ká sos üz let me net
kö rén kí vül esõ kö te le zett ség vál la lá sok ról ho zott dön tés,
amely nem tar to zik a Köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be;

b) bér le ti, lí zing, vagy más ha son ló hosszú távú kö tel mi 
jog vi szonyt meg ala po zó szer zõ dé sek meg kö té sé rõl ho zott 

dön tés, amely nem tar to zik a Köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás -
kö ré be;

c) vál lal ko zá si, meg bí zá si, ta nács adá si szer zõ dé sek
meg kö té sé rõl, mó do sí tá sá ról vagy fel bon tá sá ról ho zott
dön tés, amely nem tar to zik a Köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás -
kö ré be;

d) be ru há zá sok ról ho zott dön tés, amely nem tar to zik a
Köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be.

18. Az El nök meg bí za tá sa ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

19. Meg szû nik az El nök meg bí za tá sa:
– le mon dás sal,
– vissza hí vás sal,
– az Igaz ga tó sá gi tag ság meg szû né sé vel.

20. Az El nök dönt:
– a Köz gyû lés össze hí vá sá ról,
– az Igaz ga tó ság ülé sé nek össze hí vá sá ról és an nak

 napirendjérõl.

21. Az Igaz ga tó ság mun ká ját az El nök irá nyít ja.

22. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa ha tá -
ro zat lan idõ re szól.

23. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada ta kü lö nö sen:
a) gon dos ko dás ar ról, hogy az EBP ren del kez zen át fo -

gó és az ered mé nyes mû kö dés re al kal mas el len õr zé si rend -
szer rel,

b) ja vas lat té tel a Köz gyû lés szá má ra a meg vá lasz tan dó
Könyv vizs gá ló sze mé lyé re és dí ja zá sá ra,

c) az EBP éves és köz ben sõ pénz ügyi je len té se i nek el -
len õr zé se,

d) a bel sõ el len õr zé si szer ve zet irá nyí tá sa, mely nek ke -
re té ben a Fel ügye lõ Bi zott ság

1. el fo gad ja a bel sõ el len õr zé si szer ve ze ti egy ség
éves el len õr zé si ter vét,

2. leg alább fél éven te meg tár gyal ja a bel sõ el len õr -
zés ál tal ké szí tett je len té se ket, és el len õr zi a szük -
sé ges in téz ke dé sek vég re haj tá sát,

3. szük ség ese tén kül sõ szak ér tõ fel ké ré sé vel se gí ti
a bel sõ el len õr zés mun ká ját,

4. ja vas la tot tesz a bel sõ el len õr zé si szer ve ze ti egy -
ség lét szá má nak vál toz ta tá sá ra,

e) a bel sõ el len õr zés ál tal vég zett vizs gá la tok meg ál la -
pí tá sai alap ján aján lá sok és ja vas la tok ki dol go zá sa.

24. A Fel ügye lõ Bi zott ság elõ ze tes egyet ér té se szük sé -
ges a bel sõ el len õr zé si szer ve zet ve ze tõi és al kal ma zot tai
fog lal koz ta tá sá nak lé te sí té sé vel, meg szün te té sé vel kap -
cso la tos dön té sek meg ho za ta lá hoz, va la mint dí ja zá suk
meg ál la pí tá sá hoz.

25. A Fel ügye lõ Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha leg alább
négy tag je len van.
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26. A Fel ügye lõ Bi zott ság a dön té se it – ügy rend je el té rõ 
ren del ke zé se hi á nyá ban – a je len lé võ ta gok egy sze rû szó -
több ség gel hoz za.

27. A rész vé nye sek a je len Alap sza bály ból ere dõ jog vi -
tá ik te kin te té ben alá ve tik ma gu kat a Fõ vá ro si Bí ró ság ki -
zá ró la gos ille té kességének.

28. Amennyi ben az EBP-ben nincs ki sebb sé gi tu laj do -
nos, a mel lék let ben fog lalt jo go sít vá nyo kat a Ma gyar Ál -
lam gya ko rol ja.

2. melléklet
a 2008. évi I. tör vényhez

Az EBP forgalomképes részvényei
Magyar Állam általi visszavásárlása esetén

 a visszavásárlási ár megállapítása

1. A for ga lom ké pes rész vény vissza vá sár lá si ára az
aláb bi fel té te lek nek is meg fe le lõ el adá si ár, ame lyen a Ma -
gyar Ál lam az adott rész vényt to vább ér té ke sí ti, fel té ve,
hogy a vissza vá sár lás idõ pont já ban, már elõ szer zõ dést kö -
tött an nak to vább ér té ke sí té sé re. Az így meg ha tá ro zott ár
leg alább ak ko ra ér té ket kép vi sel, mint az aláb bi ak sze rint
meg ha tá ro zott pi a ci ár, fel té ve, hogy az EBP gaz da sá gi
hely ze te fo lya ma to san ja vult a rész vény ki bo csá tá sa óta és
je len ér té ken szá mít va sa ját tõ ké je meg ha lad ja a ki bo csá -
tás ko ri sa ját tõke össze gét.

A = B/i

ahol
A: a ha tá ro zat lan fu tam idõ (örök idõ) alatt éven te

azo nos összeg ben el ért meg ta ka rí tá sok (jö ve de -
lem) je len ér té ke (a ki sebb sé gi tu laj do no sok ese té -
ben)

B: a ha tá ro zat lan fu tam idõ (örök idõ) alatt éven te
azo nos összeg ben, az el ért meg ta ka rí tás (jö ve de -
lem) no mi ná lis ér té ke (a ki sebb sé gi tu laj do no sok
ese té ben), amely ez eset ben a rész vény ki bo csá tá -
sát kö ve tõ évek ben el ért adó zott ered mé nyek át la -
ga ként meg ha tá ro zott összeg nek a ki sebb sé gi
 tulajdonosra jutó ré sze

i: ka mat láb = 3%, il let ve at tól el té rõ mér ték, ha
hosszú tá von, bi zo nyít ha tó an a piac azt vissza iga -
zol ja

k: egyéb koc ká za ti té nye zõk (is mert vagy nem is mert 
pi a ci té nye zõk, tech no ló gi ai, de mog rá fi ai, és
egyéb vál to zá sok, sza bá lyo zá si koc ká zat stb.)
 súlya: 0,8–0,7 kö zöt ti ér ték szá mí tás sal alá tá -
maszt va

P: vissza vá sár lá si ár = A x (1 – k)

2. A for ga lom ké pes rész vény vissza vá sár lá si ára az
EBP szá mí tott sa ját tõ ké jé nek a rész vény ál tal meg tes te sí -
tett be fek te té si arány ban (tu laj do ni há nyad ará nyá ban)
meg ha tá ro zott össze ge amennyi ben a vissza vá sár lás idõ -
pont já ban a rész vény to vább ér té ke sí té sé re nincs meg fe le -
lõ pi a ci vevõ, aki vel a Ma gyar Ál lam az elõ szer zõ dést már
meg kö töt te és az EBP gaz da sá gi hely ze te rom lott, je len ér -
té ken szá mít va sa ját tõ ké je nem éri el a ki bo csá tás ko ri sa -
ját tõke össze gét.

A szá mí tott sa ját tõke az EBP esz kö ze i nek a rész vény
vissza vá sár lá sa idõ pont já ban meg ha tá ro zott pi a ci ér téke
és kö te le zett sé ge i nek (be le ért ve a passzív idõ be li el ha tá ro -
lá so kat és a cél tar ta lé kok ál lo má nyát is) kü lön bö ze te.

3. melléklet
a 2008. évi I. tör vényhez

Az EBP-k bevételének meghatározása

Az egyes pénz tá rak 89.  § (3) be kez dés sze rin ti be vé te lét
meg ha tá ro zó kép let:

B BS BIj j j= +

BS
S

S
r Kj

j

j
j

= × ×
å

( , )

( , )

a b

a b

BI
I

I
r Kj

j

j
j

= - ×
å

. ( )l

ahol

– j az adott pénz tá rat je lö li,

– Bj a j-dik pénz tár éves be vé te le,

– BSj a j-dik pénz tár szük ség let ala pú be vé te le,

– BIj a j-dik pénz tár igény be vé tel ala pú be vé te le,

– K a min den ko ri éves költ ség ve té si tör vény ben meg -
ha tá ro zott ter mé szet be ni el lá tá sok elõ irány za tá nak fel -
adat fi nan szí ro zott el lá tá sok ra for dít ha tó összeg gel, va la -
mint az OKA össze gé vel csök ken tett ré sze,

– Sj(a, b) a j-dik pénz tár fej kvó ta alap ján meg ha tá ro -

zott be vé te le, amely ki in du lás kor a kor (a) és a nem (b)
függ vé nyé ben ke rül meg ha tá ro zás ra,

– Ij a j-dik pénz tár igény be vé te le alap ján meg ha tá ro zott 
be vé te le,

– r a koc ká zat meg osz tás mér té ke, azaz a szük ség let és
az igény be vé tel ala pú ele mek ará nya a rend szer ben.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
2/2008. (II. 18.) GKM

rendelete

az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tai kö zül az aláb bi elõ irány za tok ra ter jed ki:

a) Szab vá nyo sí tá si és akk re di tá lá si nem zet kö zi fel ada tok
25. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port
b) Urán érc bá nya hosszú távú kör nye ze ti kár el há rí tás
25. cím, 2. al cím, 20. jog cím cso port
c) Az ága zat vé del mi fel ké szí té sé nek ál la mi fel ada tai

a hon vé del mi tör vény alap ján
25. cím, 30. al cím, 16. jog cím cso port
d) Ka taszt ró fa vé del mi, pol gá ri vé del mi és nuk le á ris -

bal eset-el há rí tá si ága za ti fel ada tok
25. cím, 30. al cím, 33. jog cím cso port
e) Ener gia Köz pont Kht. köz hasz nú fel ada tai
25. cím, 36. al cím, 1. jog cím cso port
f) BKSZ mû köd te té sé nek tá mo ga tá sa
25. cím, 30. al cím, 15. jog cím cso port
g) A kö zös sé gi köz le ke dés össze han golt fej lesz té se
25. cím, 30. al cím, 37. jog cím cso port
h) EU szab vá nyok ho no sí tá sa
25. cím, 14. al cím, 5. jog cím cso port

2.  §

(1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok for rá sa a Ma gyar
Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi
CLXIX. tör vény ben (a továb biak ban: költ ség ve té si tör -
vény) e cél ra jó vá ha gyott elõ irány zat.

(2) Az elõ irány za tok ter hé re éven túli kö te le zett ség vál -
la lást a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) en ge dé lyez het az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
47.  §-ára és 49.  § r) pont já ban fog lalt ren del ke zés re fi gye -
lem mel.

3.  §

(1) A mi nisz ter – hi va ta li szer ve ze te út ján – az elõ irány -
za tok ból nyúj tott tá mo ga tá sok ren del te té sük nek megfe -
lelõ fel hasz ná lá sát el len õr zi.

(2) Amennyi ben az el len õr zés so rán a tá mo ga tás nem
ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa ke rül meg ál la pí tás ra, a tá -
mo ga tás jog ta la nul igény be vett ré sze vissza vo nás ra ke rül.

(3) A tá mo ga tott nak a jog ta la nul igény be vett tá mo ga -
tást az igény be vé tel nap já tól a vissza vo ná si dön tés idõ -
pont já ig szá mít va a – vissza vo nás kor ér vé nyes mér té kû –
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ ka mat tal
nö velt összeg gel kell vissza fi zet nie.

Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

4.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja elõ se gí te ni a nem zet gaz da ság
szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû eu ró pai és nem zet kö zi
szab vá nyo sí tá si és akk re di tá lá si kap cso la tok erõ sí té sét az
eu ró pai és nem zet kö zi szer ve ze tek ben – a ha zai kép vi se le -
tet és rész vé telt biz to sí tó Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let,
va la mint a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let (a továb biak ban:
köz tes tü le tek) te vé keny sé gén ke resz tül – a kö vet ke zõ
 területeken:

a) a nem zet kö zi és az eu ró pai szab vá nyo sí tá si szer ve -
ze tek mû kö dé sé ben való rész vé tel, az eb bõl szár ma zó
 hazai fel ada tok elõ ké szí té se, el vég zé se, egyez te té se,

b) a nem zet kö zi és eu ró pai akk re di tá lá si szer ve ze tek
mû kö dé sé be tör té nõ be kap cso ló dás és rész vé tel, az eb bõl
szár ma zó ha zai fel ada tok elõ ké szí té se, egyez te té se, két- és 
több ol da lú együtt mû kö dé si és köl csö nös el is me ré si meg -
ál la po dá sok kez de mé nye zé se és meg kö té se.

(2) Az elõ irány zat for rá sa – a költ ség ve té si tör vény
e cél ra jó vá ha gyott elõ irány za ta mel lett – az elõ irány zat
 javára bel föl di vagy kül föl di ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek ál tal tel je sí tett, a nem zet kö zi és eu ró pai együtt mû kö -
dé sek meg va ló sí tá sát tá mo ga tó ön kén tes be fi ze té sek, ado -
má nyok, se gé lyek, ame lyek az ado má nyo zás körülmé -
nyeire te kin tet tel köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás nak
 minõsülhetnek.

5.  §

Az elõ irány zat ból vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás a
 következõ jog cí me ken nyújt ha tó:
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a) a két- és több ol da lú nem zet kö zi és eu ró pai együtt -
mû kö dé sek rész vé te li és tit kár sá gi fel ada tai el lá tá sá nak
költ sé gei,

b) a nem zet kö zi és az eu ró pai szer ve ze tek mû kö dé sé be
tör té nõ be kap cso ló dás és rész vé tel költ sé gei,

c) a nem zet kö zi és eu ró pai szer ve ze tek ben való rész vé -
tel tag dí jai,

d) a két- és több ol da lú nem zet kö zi és eu ró pai meg ál la -
po dá sok hoz való csat la ko zás és rész vé tel költ sé gei,

e) a nem zet kö zi és eu ró pai szer ve ze tek ma gyar or szá gi
ülé sei elõ ké szí té sé nek, szer ve zé sé nek költ sé gei,

f) nem zet kö zi és eu ró pai adat bá zi sok, ki ad vá nyok
 beszerzési, ho no sí tá si költ sé gei,

g) az Eu ró pai Szab vány ügyi Bi zott ság és az Eu ró pai
Elekt ro tech ni kai Szab vány ügyi Bi zott ság tag sá gá val járó,
az eu ró pai szab vá nyok elõ ké szí té sé ben való köz re mû kö -
dés költ sé gei.

6.  §

A mi nisz ter – a két köz tes tü let ál tal az elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá ra be nyúj tott ja vas lat alap ján – dönt az elõ irány -
zat éves össze gé nek köz tes tü le tek kö zöt ti meg osz tá sá ról.

7.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa szám lá kon és ki fi ze té si
 dokumentumokon ala pu ló el szá mo lás sze rint tör té nik – a
(2) és (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – utó la go san.

(2) A köz tes tü le tek ké rel mé re leg fel jebb az elõ irány zott
tá mo ga tás 10%-áig – utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség -
gel – elõ leg fo lyó sít ha tó. Az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lá -
sig to váb bi tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó.

(3) Az éves nem zet kö zi tag díj bi zony lat tal iga zolt tel jes
össze ge elõ leg ként fo lyó sít ha tó utó la gos el szá mo lá si kö te -
le zett ség gel.

(4) A tá mo ga tás (az elõ leg) fo lyó sí tá sát és an nak el szá -
mo lá si fel té te le it a köz tes tü le tek kel kö tött szer zõ dés tar tal -
maz za.

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

8.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a me cse ki urán érc bá nyá szat be -
ru há zá si prog ram be fe je zõ sza ka szá ban, va la mint a be fe je -
zést köve tõen – az ivó víz bá zis vé del me, va la mint egyéb
kör nye zet- és egész ség vé del mi okok  miatt – a víz tisz tí tás
foly ta tá sá ra, a ki épí tett meg fi gye lõ rend sze rek mû köd te té -
sé re és a re kul ti vált te rü le tek egy ré szé nek kar ban tar tá sá ra
szol gá ló tá mo ga tá si for rás biz to sí tá sa.

(2) A be ru há zá si prog ram meg va ló sí tá sá nak, a kör nye -
ze ti re kul ti vá ció el vég zé sé nek, a ki épí tett meg fi gye lõ
rend sze rek mû köd te té sé nek kö te le zett je a MECSEK-
 ÖKO Kör nye zet vé del mi Zrt. (a továb biak ban: MECSEK-
 ÖKO Zrt.).

(3) A MECSEK-ÖKO Zrt. az elõ irány zat ter hé re el vég -
zen dõ fel ada tok ról éven te ja nu ár 15-éig, té te les – fel hasz -
ná lá si üte me zés sel és in do ko lás sal el lá tott – In téz ke dé si
Ter vet ké szít.

(4) A mi nisz ter az In téz ke dé si Terv el fo ga dá sát köve -
tõen a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo ga tás -
sal való el szá mo lás mód já ról, 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 ók ról
a MECSEK-ÖKO Zrt.-vel tá mo ga tá si szer zõ dést köt.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
fog lal tak sze rint tör té nik.

(6) A MECSEK-ÖKO Zrt. a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
szö ve ges in do ko lás sal alá tá masz tott fél éves és éves el szá -
mo lást ké szít a mi nisz ter ré szé re.

(7) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le a szak mai fel -
ada tok, va la mint a (6) be kez dés ben fog lalt el szá mo lá si
 kötelezettség tel je sí té se.

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai
a honvédelmi tör vény alapján

9.  §

Az elõ irány zat cél ja az ipar, a ke res ke de lem, az ener ge -
ti ka és a köz le ke dés te rü le tén – a hon vé de lem rõl és a
 Magyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény ben,
 illetve a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és mozgó -
sítása fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – a vé del mi fel ké szí té si és gaz da ság moz gó sí tá si
fel ada tok kal kap cso la tos te en dõk fi nan szí ro zá sá nak biz to -
sí tá sa, a mi nõ sí tett idõ sza kok ban az ága za tok mû kö dõ ké -
pes sé gé nek, a la kos ság el lá tá sá nak, az ál lam irá nyít ha tó sá -
gá nak biz to sí tá sa, il let ve a Ma gyar Hon véd ség és rend vé -
del mi szer vek, to váb bá a szö vet sé ges fegy ve res erõk szük -
ség le te i nek ki elé gí té se.

10.  §

(1) A mi nisz ter a ha di ipa ri ka pa ci tá sok kal össze füg gõ en 
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást nyújt a hon vé de lem rõl és
a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény,
 valamint a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz -
gó sí tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let sze rint meg ha tá ro -
zott – a mi nisz té ri um fe je ze tét érin tõ – mi nõ sí tett idõ sza ki
igé nyek ki elé gí té sé hez szük sé ges le kö tött ha di ipa ri ka pa -
ci tá sok biz to sí tá sá hoz és fenn tar tá sá hoz.
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(2) A mi nisz ter a ka pa ci tá sok fenn tar tá sá ra a tá mo ga tás -
ra jo go sul tak kal szer zõ dést köt.

(3) A mi nisz ter a tá mo ga tás ra jo go sul tak ré szé re, a le kö -
tött ha di ipa ri ka pa ci tá sok biz to sí tá sá ra a tá mo ga tást egy
összeg ben bo csát ja ren del ke zés re. A ki fi ze tés iga zolt tel -
je sít mény, va la mint szám la vagy szám lát he lyet te sí tõ
 bizonylat alap ján utó lag tör té nik.

11.  §

(1) Az elõ irány zat ter hé re – a köz be szer zé si sza bá lyok -
nak meg fele lõen – fi nan szí roz ha tó ak a vé del mi fel ké szí tés 
fel ada tai az ága zat mû kö dõ ké pes sé gé nek, a la kos ság el lá -
tá sá nak, az ága za tok ál la mi irá nyít ha tó sá gá nak, mi nõ sí tett
idõ sza ki biz to sí tá sa ér de ké ben.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt cé lok ér de ké ben a kö vet -
ke zõ jog cí me ken a mi nisz ter a fel ada tok el lá tá sá ra szer zõ -
dést, il let ve meg ál la po dást köt:

a) a vé del mi célú ál la mi tar ta lé kok fenn tar tá sa,
b) az ága za ti inf ra struk tú ra vé del mi célú fej lesz té se és

fenn tar tá sa,
c) a gaz da ság fel ké szí tés és -moz gó sí tás köz pon ti és

 területi fel ada ta i nak vég re haj tá sa,
d) gaz da ság moz gó sí tá si in for ma ti kai rend szer fenn tar -

tá sa és fej lesz té se,
e) az ága zat hon vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá ba be vont 

szer ve ze tek fel ké szí té se,
f) a Be fo ga dó Nem ze ti Tá mo ga tás fel ada ta i nak fi nan -

szí ro zá sa.

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi
és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

12.  §

Az elõ irány zat cél ja a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996.
évi XXXVII. tör vény ben, il let ve a ka taszt ró fák el le ni
 védekezés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl
 szóló 1999. évi LXXIV. tör vény ben és egyéb kap cso ló dó
jog sza bá lyok ban a mi nisz ter szá má ra elõ írt fel ada tok tel -
je sí té sé hez, így az ipar i, a ke res ke del mi, az ener ge ti kai és
a köz le ke dé si ága zat fel ké szí té sé hez a ter mé sze ti és a ci vi -
li zá ci ós ka taszt ró fák meg elõ zé sé re, azok be kö vet ke zé se
ese tén ha tá sa ik csök ken té sé hez, a kö vet kez mé nyek fel szá -
mo lá sá hoz és a hely re ál lí tás sal kap cso la tos fel ada tok
 finanszírozásának biz to sí tá sa.

13.  §

(1) Az elõ irány zat ból – a nuk le á ris bal eset-el há rí tás sal
össze füg gés ben – vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt -
ható az ága za ti nuk le á ris bal eset-el há rí tá si in téz ke dé si

terv ben és a mû kö dé si uta sí tás ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sa fel té te le i nek biz to sí tá sá hoz a ki je lö lé si
ok mány ban meg je lölt szer ve ze tek szá má ra.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada to kat a „GEO-S”
Geo tech ni kai és Geo fi zi kai Be té ti Tár sa ság és a Pak si
Atom erõ mû Zrt. lát ja el.

(3) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada tok
 ellátására a ki je lölt szer ve ze tek kel szer zõ dést köt.

(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa iga zolt tel je sí tés, va la mint
szám la vagy szám lát he lyet te sí tõ bi zony lat alap ján utó lag
– egy összeg ben – tör té nik.

(5) A ki je lölt szer ve ze tek a – ki je lö lés alap ján ha tás kö -
rük be utalt – fel ada tok tel je sí té sé rõl és a tá mo ga tá si összeg 
fel hasz ná lá sá ról éven te de cem ber 10-éig be szá mo lót
 készítenek a mi nisz ter ré szé re.

14.  §

(1) Az elõ irány zat ter hé re tör té nik a ka taszt ró fa vé de -
lem mel és a pol gá ri vé de lem mel össze füg gõ cé lok ér de ké -
ben – az ál ta lá nos köz be szer zé si sza bá lyok nak meg fele -
lõen – az ága za tok pol gá ri vé del mi és ka taszt ró fa vé del mi
rend szer e kor sze rû sí té sé nek, az érin tett szer ve ze tek fel ké -
szí té sé nek, a mi nisz té ri u mi fõ ügye let mû köd te té sé nek
 finanszírozása.

(2) A mi nisz ter a fel ada tok el lá tá sá ra szer zõ dést, il let ve
meg ál la po dást köt.

Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

15.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa az Ener gia Köz pont Ener gia ha té kony sá gi, Kör -
nye zet vé del mi és Ener gia In for má ci ós Ügy nök ség Köz -
hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: Ener gia Köz pont Kht.)
köz hasz nú fel ada tai el lá tá sá hoz.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo ga -
tás sal való el szá mo lás mód já ról, 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 ók -
ról a mi nisz ter az Ener gia Köz pont Kht.-val szer zõ dés ben
ál la po dik meg.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ha von ta egyen lõ rész le tek -
ben tör té nik utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel.

(4) Az Ener gia Köz pont Kht. a tá mo ga tás felhasználá -
sáról szö ve ges in do ko lás sal alá tá masz tott fél éves és éves
el szá mo lást ké szít a mi nisz ter ré szé re.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott, va la mint a (4) be kez dés sze rint ese dé kes
el szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té se.

(6) A mi nisz ter a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát az el szá mo lá si
kö te le zett ség el mu lasz tá sa vagy el nem fo ga dá sa ese tén,
an nak pót lá sá ig fel füg gesz ti.
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BKSZ mûködtetésének támogatása

16.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa

a) az elõ vá ro si au tó busz és vas úti szol gál ta tók ré szé re a 
bu da pes ti egye sí tett bér le tek bõl, va la mint a BKSZ to vább -
fej lesz té se so rán be ve ze tett, to váb bi díj sza bá si konstruk -
ciókból szár ma zó be vé tel ki esés – mi nisz té ri um ra jutó ré -
szé nek – pót lá si igé nyé re (kom pen zá ció),

b) a Bu da pes ti Köz le ke dés-Szer ve zõ Kht. mû kö dé si
 ráfordításainak fe de zé sé re.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá ról, a tá mo ga tás sal tör té nõ utó la gos el szá -
mo lás mód já ról, 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 ók ról a mi nisz ter
szer zõ dés ben ál la po dik meg a tá mo ga tot tak kal.

(3) A tá mo ga tot tak a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról szö ve -
ges in dok lás sal alá tá masz tott el szá mo lást ké szí te nek a
 miniszter ré szé re.

A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

17.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a kö zös sé gi köz le ke dés re gi o -
ná lis szin tû meg szer ve zé sé re szol gá ló re gi o ná lis szin tû
 intézményrendszer mû köd te té se, va la mint a kö zös sé gi
köz le ke dés to váb bi szak mai fel ada ta i nak, a ha té kony mû -
kö dés el len õr zé sé nek fi nan szí ro zá sa.

(2) A Re gi o ná lis Köz le ke dés szer ve zõ Iro dák (a továb -
biak ban: RKI) fel ada ta az adott ré gió, tér ség uta zá si igé -
nye i nek fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, a köz le ke dé si
alá ga za tok kö zöt ti össz hang biz to sí tá sa. Az RKI fel ada ta a 
köz for gal mú köz le ke dé si igé nye i hez iga zo dó me net ren di
szer ke zet ki ala kí tá sa, a me net ren dek jó vá ha gyás ra vo nat -
ko zó dön té sek elõ ké szí té se, va la mint az adott tér ség ben az 
ügy fél szol gá la ti te vé keny ség tá mo ga tá sa. Az RKI mû köd -
te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat – a mi nisz ter szak mai
irá nyí tá sa mel lett – a Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Kht.
(a továb biak ban: KTI Kht.) lát ja el.

(3) Az RKI mû köd te té sé vel kap cso la tos tá mo ga tás
 folyósításának fel té te le i rõl, a tá mo ga tás sal való el szá mo -
lás mód já ról, a tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû felhasz -
nálása ese tén al kal ma zan dó szank ci ók ról a mi nisz ter a
KTI Kht.-val szer zõ dés ben ál la po dik meg.

(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ha von ta egyen lõ rész le tek -
ben tör té nik utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel.

(5) A KTI Kht. a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról szö ve ges
in do ko lás sal alá tá masz tott ne gyed éves és éves el szá mo -
lást ké szít a mi nisz ter ré szé re.

(6) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott, va la mint az (5) be kez dés sze rint ese dé kes
el szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té se.

(7) A mi nisz ter a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát az el szá mo lá si
kö te le zett ség el mu lasz tá sa vagy el nem fo ga dá sa ese tén,
an nak pót lá sá ig fel füg gesz ti.

EU szabványok honosítása

18.  §

Az elõ irány zat cél ja a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let
szab vá nyo sí tá si költ sé ge i hez való hoz zá já ru lás a nem ze ti
szab vá nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVIII. tör vény
9.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen, kü lö nö sen a követ -
kezõ te rü le te ken:

a) az új meg kö ze lí té sû irány el vek hez, il let ve azo kat
be ve ze tõ ma gyar ren de le tek hez kap cso ló dó har mo ni zált
eu ró pai szab vá nyok át vé te le,

b) a szak te rü let eu ró pai szab vá nya i nak nem ze ti szab -
vány ként, le he tõ leg ma gyar nyel ven tör té nõ be ve ze té se,

c) a mi nisz te ri ren de le tek hez kap cso ló dó nem ze ti szab -
vá nyok ki dol go zá sa.

19.  §

(1) Az elõ irány zat ból vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
a kö vet ke zõ jog cí me ken fo lyó sít ha tó:

a) nem ze ti szab vá nyok ki dol go zá sa,
b) eu ró pai és nem zet kö zi szab vá nyok nem ze ti szab -

vány ként való köz zé té te le,
c) ho no sí tott, har mo ni zált szab vá nyok jegy zé ké nek

rend sze re sen tör té nõ köz zé té te le.

(2) A mi nisz ter az el vég zen dõ fel ada tok ról és an nak
 finanszírozási fel té te le i rõl, va la mint a tel je sí tés mód já ról
és el szá mo lá sá ról a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tel
szer zõ dés ben ál la po dik meg.

Záró ren del ke zé sek

20.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) Ha tá lyát vesz ti az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok kal kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló 58/2006.
(VIII. 11.) GKM ren de let, to váb bá az egyes fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok kal kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló
58/2006. (VIII. 11.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2007. (III. 19.) GKM ren de let. Ez a be kez dés a ren de let 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de le tet a hatályba lépését köve tõen in dí tott el já -
rá sok ese tén kell al kal maz ni.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter

5/2008. (II. 18.) IRM

rendelete

a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § o) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. számú melléklete helyébe e rende-
let melléklete lép.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. február 29-én lép hatályba.

(2) A rendelet 1. §-a 2008. március 1-jén lép hatályba.

(3) A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 64/2007.
(XII. 23.) IRM rendelet 4. §-a nem lép hatályba.

(4) E rendelet 2008. március 2-án hatályát veszti.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Meléklet az 5/2008. (II. 18.) IRM rendelethez

[3. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez]
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A szabálysért  személyi adatai:
sorszám:

2

Tech.kód
helye

Születési

eljáró hatóság neve
Elkövetés helye: (település, utca, házszám, útszám, km szelvény…) Nyomtatvány

(vonalkód helye)helyszíni bírság kiszabásáról

Elkövetés 20 Családi
év hó nap óra percideje név

A tényállás rövid    1. Születési névUtónévleírása és min sítése:    2. Házassági név

Anyja

családi
és

utóneve

Szabálysértés
kódja

Bírság Születési

Közl. el -
életi pont

1. magyar férfi állampolgárság:
Ft, 2. magyar n

3. külföldi:napév hóösszege azaz Forint id

Xtávollétében rendszám külföldi (X)
Elkövet

X
Forgalmi Lakcím

A túloldali tájékoztatót elolvastam,
megértettem, a szabálysértés

elkövetését elismerem: Személyi ig. 

intézked  aláírása Útlevél (X) 1.vezet i engedély
2.járm vezet i eng.

X
Vez.eng. típuskódok

vagy szám

jelvényszám  / Vezet i engedély 3.jm.vez.igazolvány
4.ideiglenes vez.eng

szabálysért  aláírása azonosítási sz. száma, típusa 5.külföldi vez.eng.



3. számú melléklet hátoldala
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Tájékoztató az elkövet  jelenlétében kiszabott helyszíni 

bírságról: 

Eljáró hatóság megnevezése: 

      

Tájékoztatom, hogy a szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX. 
törvény alapján, amennyiben a helyszíni bírság kiszabását, illetve a 
bírság összegét nem veszi tudomásul, úgy szabálysértési eljárás 
indul. A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni., 
amennyiben ez nem történik meg – a törvényes feltételek megléte 
esetén – adók módjára behajtható, a nem európai uniós tagállam 
állampolgára esetén beutazási és tartózkodási tilalom rendelhet  el. 
A jogkövetkezményekr l szóló tájékoztatás után a helyszíni bírság 
kiszabásának tudomásul vétele esetén a bírságolás ellen jogorvos-
latnak nincs helye. A tájékoztatást – ide értve a pontérték megállapí-
tását is – megkaptam, a készpénz-átutalási megbízást, átvettem. 

P. H. 

INFORMATION INFORMATIONSSCHRIFT 

for the offender für Ordnungswidrigkeittäter 

Tájékoztató az elkövet  távolléte esetén kiszabott helyszíni 

bírságról:  

    

A szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX. törvény 136. § alapján 
helyszíni bírságot szabok ki, melyet a mellékelt készpénz-átutalási 
megbízáson kell befizetni. Amennyiben a gépjárm  üzemben tartója 
vagy a szabálysértés elkövet je a helyszíni bírságot 30 napon belül 
nem fizeti meg, szabálysértési feljelentést teszek. A kiszabott hely-
színi bírság megfizetése a szabálysértés elkövetése elismerésének
és a kiszabott helyszíni bírság tudomásul vételének min sül.
A helyszíni bírság kiszabásának tudomásul vétele esetén a 
bírságolás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Notice: According to the Act no. LXIX. of 1999 on administrative 
offences, when you do not agree to the fine imposed on the spot or 
to the amount thereof, an administrative procedure will be opened. 
The instant fine must be paid within 30 days. I inform you that if the 
fine is not paid within 30 days – when the other legal conditions are 
met – the fine may be levied as taxes. After having received 
information on the legal consequences, when the instant fine is 
acknowledged, all legal remedies will be excluded, and in the case 

of non-European citizens, a ban on entry and residence be ordered.
I have received the information and a check on the instant fine.

Ich mache Sie darauf Aufmerksam, dass gemäss dem Gesetz LXIX 
vom Jahre 1999 über Ordnungswiedrigkeiten falls Sie die 
Auferlegung der sofortigen Geldbusse bzw. die Höhe der Geldbusse 
nichts zur Kenntnis nehmen, so wird ein 
Ordnungswiedrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Geldbuße ist 
innerhalb 30 Tage zu entrichten. Sie werden darauf hingewiesen, dass 
bei Nichtzahlung innerhalb der 30-Tage-Frist die Geldbuße, wie eine 
Steuer, einziehbar wird, wenn die dafür vorgesehenen gesetzlichen 
Bedingungen erfüllt sind; gegen Personen, die Staatsangehörige von 
Nicht-EU-Staaten sind, kann sogar Einreise- oder Aufenthaltsverbot 
verhängt werden. Nach der Belehrung über die Rechtsfolgen, falls Sie 
die Auferlegung der sofortigen Geldbuße zur Kenntnis genommen 
haben, steht Ihnen kein weiteres Rechtsmittel zu. Der Bescheid und 
die neu festgelegte Punktezahl ist mir zugestellt worden, den 
Überweisungsauftrag habe ich übernommen. 

      

III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök

51/2008. (II. 18.) KE

határozata

miniszter felmentésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 37. §-a alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére dr. Takács Albert igazságügyi és rendé-
szeti minisztert 2008. február 18-ai hatállyal felmentem.

Budapest, 2008. február 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01011/2008.

A Köztársasági Elnök

52/2008. (II. 18.) KE

határozata

miniszter felmentésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 37. §-a alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére dr. Draskovics Tibor tárca nélküli minisz-
tert 2008. február 18-ai hatállyal felmentem.

Budapest, 2008. február 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. február 18.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01010/2008.



A Köztársasági Elnök
53/2008. (II. 18.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra dr. Dras ko vics Ti bort 2008. feb ru ár 19-ei 
ha tállyal igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 18.

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

KEH ügy szám: IV-2/01009/2008.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
7/2008. (II. 18.) ME

határozata

szak ál lam tit kár fel men té sé rõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 60. § (2) be kez dés alap ján

dr. Tor dai Csa bát,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál lam tit ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2008. feb ru ár 17-ei ha tállyal – 

fel men tem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 15.

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

A Miniszterelnök
8/2008. (II. 18.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben a kül ügy mi nisz ter ja vas la tá ra

Gi lyán Györ gyöt,

a Kül ügy mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá

– 2008. feb ru ár 18-ai ha tállyal – 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 15.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
9/2008. (II. 18.) KüM

határozata

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és az Olasz Köztársaság Kormánya között

a beruházások elõsegítésérõl és védelmérõl szóló,
Rómában 1987. február 17-én kelt,

a 30/1990. (VIII. 21.) Korm. rendelettel kihirdetett
Megállapodás és a hozzá csatlakozó Jegyzõkönyv

hatályon kívül helyezésérõl

A 30/1990. (VIII. 21.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 1990. au gusz tus 21-ei szá má ban ki hir de tett, a
 Magyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köztár -
saság Kor má nya kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé rõl és
vé del mé rõl szó ló, Ró má ban 1987. feb ru ár 17-én kelt Meg -
ál la po dás idõ be li ha tály ra és fel mon dás ra vo nat ko zó
14. cik ke sze rint a Meg ál la po dás és a hoz zá csat la ko zó
Jegy zõ könyv 10 éves idõ tar tam ra ma rad ha tály ban, va la -
mint to váb bi 5 éves idõ sza kok ra is ha tály ban ma rad, fel -
téve, hogy azt az egyik Fél a Meg ál la po dás le jár ta elõtt egy 
éven be lül írás ban fel nem mond ja. A Meg ál la po dás ha tá -
lyá nak le jár tát meg elõ zõ en lé te sí tett be ru há zá sok ra a
Meg ál la po dás ren del ke zé sei an nak le jár tát kö ve tõ to váb bi
5 év re ha tály ban ma rad nak.

1178 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/25. szám



Az Olasz Fél a 2007. szep tem ber 18-ai kel te zé sû jegy -
zé ké ben ér te sí tet te a Ma gyar Fe let, hogy fel kí ván ja mon -
da ni a Meg ál la po dást.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 30/1990.
(VIII. 21.) Korm. ren de let tel ki hir de tett, a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köz tár sa ság Kor má nya 
kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé rõl és vé del mé rõl szó ló,
Ró má ban 1987. feb ru ár 17-én kelt Meg ál la po dás 14. cik -
ké vel, meg ál la pí tom, hogy a Meg ál la po dás és a hoz zá

csat la ko zó Jegy zõ könyv 2008. ok tó ber 1-jén, azaz ket tõ -
ezer-nyolc ok tó ber el se jén vesz tik ha tá lyu kat, míg a Meg -
ál la po dás alap ján lét re jött be ru há zá sok vo nat ko zá sá ban
2013. ok tó ber 1-jé ig, azaz ket tõ ezer-ti zen há rom ok tó ber
el se jé ig ke rül nek al kal ma zás ra a Meg ál la po dás és a hoz zá
csat la ko zó Jegy zõ könyv ren del ke zé sei.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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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
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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 Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, 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 kéz hez vé te le 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 Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. 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, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0467 – 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

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

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.


