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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
148/2008. (V. 26.) Korm.

rendelete

a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól

A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
szó ló 1996. évi XXI. tör vény 27. §-a (1) be kez dé sé nek
g) és k) pont já ban, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör -
vény 66. §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
jában meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si tör vény) 1. szá mú
mel lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um fe je ze té ben 12. cím fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok, 3. al cím te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány -
zat (a to váb bi ak ban: cél elõ irány zat) for rá sa i nak fel hasz ná -
lá sá ra, ke ze lé sé re és el len õr zé sé re.

(2) A cél elõ irány zat ból nyúj tott tá mo ga tá sok ren del te -
té se:

a) tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lás, kö zös ség épí tés elõ se -
gí té se;

b) tér sé gi és he lyi gaz da ság fej lesz té si kez de mé nye zé -
sek tá mo ga tá sa;

c) la kos ság élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa;
d) te rü let fej lesz té si és fej lesz té si tí pu sú együtt mû kö dé -

sek tá mo ga tá sa;
e) JESSICA tí pu sú min ta pro jek tek meg va ló sí tá sa;
f) a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb

hely ze tû kis tér sé gek ben gaz da sá gi és fog lal koz ta tá si vál -
ság hely ze tek meg ol dá sát se gí tõ, fog lal koz ta tá si kö te le -
zett ség gel járó be ru há zá sok meg va ló sí tá sa;

g) kor mány ha tá ro zat ban rög zí tett vál ság hely ze tek
meg ol dá sa.

(3) A cél elõ irány zat ter hé re fi nan szí roz ha tó ak a cél elõ -
irány zat de cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ram jai, va la -

mint a Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se ke re té ben a re -
gionális fej lesz té si ta nács (a to váb bi ak ban: ta nács) ál tal,
 illetve a cél elõ irány zat köz pon ti ke re te ter hé re a te rü let fej -
lesz té sért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)
 által a ko ráb bi évek ben tett éven túli kötelezettségválla -
lások.

(4) A cél elõ irány zat fel hasz ná lá sa vo nat ko zá sá ban az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de le tet (a to váb bi ak ban: Ámr.) az
e ren de let ben fog lalt ki egé szí té sek kel és el té ré sek kel kell
al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) ci vil szer ve zet: az egye sü lé si jog ról szó ló 1989. évi
II. tör vény alap ján lét re jött tár sa dal mi szer ve zet, szö vet ség 
(ki vé ve a pár tot, a mun ka adói és mun ka vál la lói érdek-
 képviseleti szer ve ze tet, a biz to sí tó egye sü le tet, va la mint
az egy há zat), és a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló
1959. évi IV. tör vény alap ján lét re jött ala pít vány (ide nem
ért ve a köz ala pít ványt);

b) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam;

c) egy for du lós pá lyá zat: pá lyá za tos pro jekt kiválasz -
tási el já rás, amely nek so rán ki zá ró lag rész le tes projekt -
javaslat ke rül be nyúj tás ra, és amely nek ér té ke lé sét köve -
tõen meg ho zott tá mo ga tá si dön tés kö te le zett ség vál la lást
 jelent tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re;

d) fran chi se: know-how-hoz és véd jegy hez vagy ke -
res ke del mi név hez kap cso ló dó, va la mint – a meg ál la po dás 
tár gyá tól füg gõ en – más ipar jog vé del mi vagy szer zõi jogi
jo gok együt te se, ame lyet áru for gal ma zá sa vagy szol gál ta -
tás tel je sí té se cél já ból, az aláb bi ak sze rint hasz nál nak fel:
a fran chi se szer zõ dés ke re te in be lül az egyik fél – a rend -
szer gaz da – jo go kat ad át a má sik fél nek – az át ve võ nek –
az zal, hogy az át ve võ a rend szer nek meg fe le lõ üz le ti te vé -
keny sé get vé gez hes sen;

e) hát rá nyos hely ze tû tér sé gek: a ked vez mé nye zett tér -
sé gek be so ro lá sá ról szó ló 311/2007. (XI. 17.) Korm. ren -
de let 2. és 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak alap ján hát rá -
nyos hely ze tû nek, vagy át me ne ti leg ked vez mé nye zett nek
mi nõ sü lõ kis tér sé gek, va la mint az ezek kel azo nos el bá nás -
ban ré sze sü lõ, a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis
szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len -
tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek
jegy zé ké rõl szó ló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott, tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis
szem pont ból el ma ra dott, vagy az or szá gos át la got je len tõ -
sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek; 
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f) in du ló be ru há zás: tár gyi esz kö zök be vagy immate -
riális ja vak ba tör té nõ be ru há zás, amely új lé te sít mény fel -
ál lí tá sá val, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sé vel, egy lé te sít -
mény ter me lé sé nek to váb bi, új ter mé kek kel tör té nõ di ver -
zi fi ká ci ó já val vagy egy meg lé võ lé te sít mény ter me lé si
 folyamatának alap ve tõ meg vál toz ta tá sá val kap cso la tos;

g) jö ve de lem ter me lõ pro jekt: min den, gaz da sá gi tár sa -
ság, szö vet ke zet vagy egyé ni vál lal ko zás ál tal be nyúj tott
pá lyá zat ban sze rep lõ pro jekt, va la mint egyéb szer ve ze tek
ál tal meg va ló sí tan dó, azon pro jekt, amely olyan inf ra -
struk tu rá lis be ru há zást fog lal ma gá ban, amely nek igény -
be vé te le köz vet le nül a fel hasz ná ló kat ter he lõ dí jak kal jár,
vagy in gat lan ér té ke sí té sét, bér be adá sát, vagy más, el len -
szol gál ta tás fe jé ben tör té nõ szol gál ta tás nyúj tást fog lal ma -
gá ban olyan mó don, hogy az ab ból szár ma zó be vé te lek
meg ha lad ják a te vé keny ség mû kö dé si költ sé ge it. Nem mi -
nõ sül nek jö ve de lem ter me lõ nek azon pro jek tek, ame lyek re 
az ál la mi tá mo ga tá sok ról szó ló sza bá lyok vo nat koz nak;

h) kis- és kö zép vál lal ko zás: az a vál lal ko zás, amely a
tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik -
ké nek a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
 támogatásokra tör té nõ al kal ma zá sá ról szó ló 70/2001/EK
bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal -
ko zá sok va la me lyi ké nek;

i) leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek: a 311/2007.
(XI. 17.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak
alap ján leg hát rá nyo sabb hely ze tû nek mi nõ sü lõ kis tér sé -
gek, va la mint az ezek kel azo nos el bá nás ban ré sze sü lõ,
a 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott,
tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el -
ma ra dott, és az or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la dó
mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek;

j) MR: a Ma gyar Ál lam kincs tár (a to váb bi ak ban:
 Államkincstár) ál tal az Ámr. 79. §-ának (2) be kez dé se sze -
rint mû köd te tett mo ni tor ing rend szer;

k) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az a vál lal ko zás,
amely nek sa ját tõ ké je vesz te ség foly tán nem éri el a jegy -
zett tõke fe lét a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló
utol só be szá mo ló ban, és ezen vesz te ség több mint egy ne -
gye de a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ alatt ke let ke -
zett;

l) nor ma tív el já rás: olyan, spe ci á lis pro jekt-ki vá lasz tá -
si el já rás, amely ben a pro jekt-ki vá lasz tá si szem pon tok
nem igé nyel nek kü lön dön tés ho zói mér le ge lést, a tá mo ga -
tás oda íté lé se ki zá ró lag a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá -
ro zott tel jes sé gi és jo go sult sá gi fel té te lek alap ján tör té nik;

m) sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a tá mo ga tott
fej lesz tés hez biz to sí tott for rás, amely be az ál lam ház tar tás
al rend sze re i bõl pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tás nem szá -
mít ha tó be;

n) szin ten tar tást szol gá ló esz köz: az az esz köz, amely a 
ked vez mé nye zett ál tal már hasz nált tár gyi esz közt, im ma -
te ri á lis jó szá got vált ja ki anél kül, hogy a ki vál tás az elõ ál -
lí tott ter mék, a nyúj tott szol gál ta tás, a ter me lé si, il let ve a
szol gál ta tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nyez né;

o) szo ci á lis föld prog ram: a me zõ gaz da sá gi ter me lés re
al kal mas kör nye zet ben élõ, de me zõ gaz da sá gi ter me lés re
al kal mas fel té te lek kel nem, vagy az zal szû kös mér ték ben
ren del ke zõ, és azt ha té ko nyan ki hasz nál ni nem tudó, szo -
ci á li san hát rá nyos hely ze tû csa lá dok ön ál ló eg zisz ten cia -
te rem té si esé lye i nek nö ve lé se;

p) tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a je -
len ér té ken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa, szá -
za lé kos for má ban ki fe jez ve;

q) tá mo ga tá si szer zõ dés: a ked vez mé nye zett vagy ked -
vez mé nye zet tek, va la mint a tá mo ga tá si dön tést hozó
 között, a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint lét re jött
szer zõ dés, amely tar tal maz za a tá mo ga tás nyúj tá sá nak és
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it;

r) tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás nak az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi
tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis
 támogatási tér kép rõl szó ló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let [a to váb bi ak ban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let]
2. szá mú mel lék le té ben fog lalt mód szer alap ján ki szá molt
ér té ke.

A CÉLELÕIRÁNYZAT DECENTRALIZÁLT KERETÉRE
VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYOK

A pályázati felhívások nyilvántartásba vétele, közzététele

3. §

(1) A pá lyá za ti egy ség cso ma got a ta nács ál lít ja össze.
A pá lyá za ti egy ség cso mag nak tar tal maz nia kell a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak, és a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel té te le it. 
A pá lyá za ti egy ség cso mag pá lyá za ti fel hí vás ból, út mu ta -
tó ból és pá lyá za ti for ma nyom tat vány ból áll.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal -
maz nia:

a) a pá lyá za ti prog ram cél ját, és a pá lyá zat kód ját;
b) a cél elõ irány zat meg ne ve zé sét és a fel hasz ná lás ra

ke rü lõ ke ret össze get;
c) a pá lyá za tot ki író szerv meg ne ve zé sét, va la mint pos -

tai, te le fo nos és elekt ro ni kus el ér he tõ sé ge it;
d) a le bo nyo lí tás ban köz re mû kö dõ szer ve zet, szer ve ze -

tek meg ne ve zé sét;
e) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö rét;
f) a pá lyá za ti díj mér té két, be fi ze té sé nek mód ját, ha tár -

ide jét;
g) a pá lyá za ton el ér he tõ tá mo ga tás össze gét és in ten zi -

tá sát;
h) a pá lyá za ti egy ség cso mag el ér he tõ sé gét, igény lé sé -

nek mód ját;
i) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét és ha tár ide jét;
j) a be fo ga dás ról szó ló dön tés, il let ve a le het sé ges

 hiánypótlás ha tár ide jét;
k) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét.
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(3) Az út mu ta tó nak a kö vet ke zõ, a (2) be kez dés ben fog -
lal ta kat ki egé szí tõ in for má ci ó kat kell tar tal maz nia:

a) a ta nács pá lyá zat ki írá sá val el ér ni kí vánt cél ja i nak
rész le tes is mer te té sét;

b) a pro jek ten ként el nyer he tõ tá mo ga tás mér té két és
for má ját, a nyújt ha tó tá mo ga tás leg ki sebb és leg na gyobb
össze gét;

c) az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét;
d) a pá lyá za ti for ma nyom tat vány ki töl té sé nek se géd le tét;
e) a pá lyá zat hoz csa to lan dó mel lék le tek lis tá ját, és az

azok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek is mer te té sét;
f) a pá lyá zót eset le ge sen ter he lõ dí jak meg fi ze té sé re

vo nat ko zó sza bá lyo kat;
g) a pá lyá za ti el já rás rend is mer te té sét, ki tér ve a hi ány -

pót lá si el já rás, a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek,
eset le ges mó do sí tá sá nak sza bá lya i ra, va la mint a pá lyá zó
ál tal be tar tan dó ha tár idõk re;

h) a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta la so rán al kal ma zott
ér té ke lé si szem pont rend szert;

i) a tá mo ga tás el le né ben fel aján lott biz to sí té kok ra
 vonatkozó sza bá lyo kat;

j) a tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sá nak fel té te le it és sza -
bá lya it;

k) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg sze gé sé nek ese te it, va la -
mint azok kö vet kez mé nye it;

l) egyéb, a tá mo ga tás igény be vé te le, a tá mo ga tott pro -
jek tek meg va ló sí tá sa, va la mint a pá lyá za ti konst ruk ció
mû kö dé se szem pont já ból lé nye ges, azon ban a pá lyá za ti
fel hí vás ban nem sze rep lõ in for má ci ó kat.

(4) A ta nács ál tal össze ál lí tott pá lyá za ti for ma nyom tat -
vány nak kü lö nö sen az aláb bi ak rög zí té sé re kell lehetõ -
séget biz to sí ta nia:

a) a pá lyá zó ada tai;
b) a pá lyá zó, és erõ for rá sa i nak be mu ta tá sa;
c) a pro jekt alap ada tai;
d) a pro jekt in do kolt sá gá nak le írá sa;
e) a pro jekt cél ja és ha tá sai;
f) a pro jekt si ke ré nek koc ká za tai;
g) az esély egyen lõ sé gi és an ti-szeg re gá ci ós szem pon -

tok ér vé nye sü lé se;
h) kör nye ze ti ha tá sok és fenn tart ha tó ság;
i) gaz da sá gi fenn tart ha tó ság;
j) te rü le ti ko hé zió szem pont ja i nak ér vé nye sü lé se;
k) a pro jekt meg va ló sí tá sá ban részt vevõ part ne rek, és

sze re pük, fe le lõs sé gük meg ha tá ro zá sa;
l) a pro jekt más, költ ség ve té si tá mo ga tás sal meg va ló -

su ló pro jek tek hez való kap cso ló dá sa;
m) a pro jekt költ ség ve té se;
n) a vissza té rí ten dõ tá mo ga tás ese tén a vissza té rí tés

vál lalt üte me zé se;
o) a tá mo ga tás el le né ben vál lalt kö te le zett sé gek faj tá ja;
p) gaz da sá gi tár sa sá gok ál tal be nyúj tott pá lyá zat ese tén 

üz le ti terv, amely ben éves bon tás ban kell meg ad ni a meg -
va ló sí tást kö ve tõ 5 év ter ve zett fog lal koz ta tá si ada ta it,
 valamint adó zás elõt ti ered mé nyét;

q) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 14. §-ában fog lal tak -
nak meg fe le lõ nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó a
2007. évi CLXXXI. tör vény 6. §-ában fog lalt kor lá to zás
alá esik-e.

4. §

(1) A cél elõ irány zat ter hé re ki íran dó pá lyá za ti fel hí vá -
so kat a ta nács egyez te ti a mi nisz ter rel. Az egyez te tés ke re -
té ben a ta nács a tel jes pá lyá za ti egy ség cso ma got el jut tat ja
a mi nisz ter ré szé re.

(2) A ta nács az egyez te tés hez és a nyil ván tar tás ba vé tel
kez de mé nye zé se cél já ból meg kül di a mi nisz ter ré szé re:

a) a pá lyá za ti egy ség cso mag ter ve ze tét pa pír ala pon és
elekt ro ni kus úton; 

b) az Ámr. 8/a. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pot két
ere de ti pél dány ban pa pír ala pon;

c) a Pénz ügy mi nisz té ri um Tá mo ga tá so kat Vizs gá ló
Iro dá já nak a pá lyá za ti egy ség cso mag ról adott vé le mé nyét
pa pír ala pon egy má so la ti pél dány ban.

(3) A mi nisz ter a ta nács ál tal meg kül dött pá lyá za ti egy -
ség cso ma go kat a nyil ván tar tás ba vé telt meg elõ zõ en
egyez te ti a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gel.

(4) Amennyi ben a pá lyá za ti egy ség cso mag min den ele -
me meg fe lel e ren de let ben és más vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban fog lalt elõ írá sok nak, va la mint az eu ró pai uni ós
 támogatási rend szer rel össz hang ban van, a mi nisz ter a
 pályázati fel hí vást az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um (a to váb -
bi ak ban: mi nisz té ri um) pá lyá za ti nyil ván tar tá sá ba a kéz -
hez vé telt kö ve tõ 8 na pon be lül fel ve szi, és er rõl a ta ná csot
írás ban ér te sí ti. A nyil ván tar tás ba vé tel so rán a mi nisz ter
a pá lyá za ti fel hí vást egye di kód szám mal lát ja el.

(5) A pá lyá za ti fel hí vá sok mi nisz té ri u mi nyil ván tar tá sa
tar tal maz za:

a) a pá lyá za ti fel hí vás kód szá mát;

b) a pá lyá za ti fel hí vás ki író ját, tár gyát;

c) a fel hasz ná lás ra ke rü lõ cél elõ irány zat meg ne ve zé sét;

d) a fel hasz ná lás ra ke rü lõ for rás össze gét;

e) a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt;

f) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak vár ha tó idõ pont ját;

g) a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé nek ide jét;

h) a pá lyá za ti fel hí vás nyil ván tar tás ba vé te lé nek idõ -
pont ját.

(6) Ha a ta nács pá lyá za ti egy ség cso mag já hoz kap cso ló -
dó an a mi nisz ter ész re vé telt tesz, er rõl a ta ná csot írás ban,
in do kai meg je lö lé sé vel ér te sí ti. Ha a ta nács az ál lás fog la -
lás ban fog lal tak kal nem ért egyet, a mi nisz ter rel so ron
 kívül egyez te tést foly tat le. Az egyez te tés alap ján el fo ga -
dott pá lyá za ti egy ség cso mag gal kap cso lat ban a mi nisz ter
an nak be ér ke zé sét kö ve tõ 2 na pon be lül a (4) be kez dés ben
fog lal tak sze rint jár el.
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(7) A mi nisz ter a nyil ván tar tás ba vett pá lyá za ti fel hí vást 
elekt ro ni ku san, az egye di kód dal el lá tott Ámr. 8/a. szá mú
mel lék le te sze rin ti adat lap egy ere de ti pél dá nyát pe dig
pos tai úton ha la dék ta la nul to váb bít ja az Ál lam kincs tár
felé az MR-ben tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból.

(8) A mi nisz ter a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en in téz -
ke dik a pá lyá za ti egy ség cso mag mi nisz té ri um hon lap ján
való köz zé té te le ér de ké ben. A mi nisz té ri um hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel mi nõ sül hi va ta los köz zé té tel nek, amely
 térítésmentes. A ta nács a mi nisz té ri um hon lap ján tör té nõ
köz zé té telt kö ve tõ en 2 na pon be lül, de leg ké sõbb 2008.
má jus 31-ig a tel jes pá lyá za ti egy ség cso ma got sa ját hon -
lap ján köz zé te szi, emel lett gon dos ko dik a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a ré gió te rü le te ál tal érin tett me gyén ként egy
 megyei – en nek hi á nyá ban egy or szá gos – na pi lap ban tör -
té nõ köz zé té te lé rõl.

(9) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de le tet a mi nisz té ri um hon lap ján is nyil vá nos ság ra
kell hoz ni.

A pályázatok benyújtása, befogadása

5. §

(1) A pá lyá za to kat 2008. jú li us 15-ig, a re gi o ná lis fej -
lesz té si ügy nök ség hez (a to váb bi ak ban: ügy nök ség) le het
sze mé lye sen vagy pos tai úton be nyúj ta ni. Pos tai úton tör -
té nõ be nyúj tás ese tén a pá lyá za tot iga zol ha tó mó don kell
pos tá ra adni, és a pá lyá zat be nyúj tá sa dá tu má nak a pos tá ra
adás nap ját kell te kin te ni. Két ség ese tén a ha tár idõn be lül
tör té nõ pos tá ra adást a pá lyá zó nak kell bi zo nyí ta nia.

(2) Ér vény te len a be nyúj tott pá lyá zat, ha 
a) azt a pá lyá za ti fel hí vás alap ján pá lyáz ni nem jo go -

sult pá lyá zó nyúj tot ta be, vagy

b) a pá lyá za tot ha tár idõn túl nyúj tot ták be, vagy
c) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi ány pót lás nak a

ked vez mé nye zett nem, vagy nem meg fe le lõ en tesz ele get.

A pá lyá zat ér vény te len sé gé rõl az ügy nök ség az ér kez te -
tést kö ve tõ 10 na pon be lül tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

(3) Az ér vé nyes, azon ban a pá lyá za ti egy ség cso mag ban
fog lal tak nak nem meg fe le lõ pá lyá zat ese tén a pá lyá zót a
pá lyá zat ér kez te té sét kö ve tõ 10 na pon be lül az ügy nök ség
tér ti ve vé nyes le vél ben hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Hi ány -
pót lás tel je sí té sé re csak egy szer, a fel szó lí tás kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül van le he tõ ség.

(4) A pá lyá zat be fo ga dá sa idõ pont já nak a pá lyá za ti egy -
ség cso mag nak hi ány ta la nul meg fe le lõ pá lyá zat be ér ke zé -
sé nek idõ pont ját kell te kin te ni, il let ve hi ány pót lás ese tén a 
hi ány pót lás be ér ke zé si idõ pont ját. A pá lyá zat be fo ga dá sá -
ról az ügy nök ség írás ban, iga zol ha tó mó don tá jé koz tat ja
a pá lyá zót.

A támogatás nyújtásának általános feltételei,
támogatás formája

6. §

(1) Tá mo ga tás a Ma gyar or szá gon szék hellyel, vagy
EGT-ál lam te rü le tén szék hellyel és Ma gyar or szá gon, a
 támogatási dön tést meg ho zó ta nács sze rin ti ré gi ó ban fi ók -
te lep pel, te lep hellyel ren del ke zõ jogi sze mély, egy há zi
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da -
sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó ré szé re nyújt ha tó.

(2) Amennyi ben va la mely ön kor mány za ti tár su lás a
ren de let 8. §-a sze rin ti jog cí mek va la me lyi ké re be nyúj tott
pá lyá za tát a ta nács tá mo ga tás ban ré sze sí tet te, a cél elõ -
irány zat 2008. évi ke re te ter hé re a tár su lás hoz tar to zó
 önkormányzat azo nos célú pro jek tet be mu ta tó pá lyá za ta
tá mo ga tás ban nem ré sze sül het.

(3) Amennyi ben a pro jekt tá mo ga tá sa el le né ben je len
ren de let alap ján a pá lyá zó fog lal koz ta tá si kö te le zett sé get
vál lal, a bá zis lét szá mot a bár mely ál lam ház tar tá si for rás -
ból, a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség gel azo nos vagy rész -
ben azo nos idõ tar tam ra, mun ka he lyek te rem té sé re vagy
meg õr zé sé re meg ítélt tá mo ga tá sok ról kö tött szer zõ dé sek
tar tal má nak fi gye lem bevé te lé vel, az azok ban vál lalt fog -
lal koz ta tot ti lét szám ala pul vé te lé vel kell meg ha tá roz ni.
A mun ka he lyek nö ve lé sé re vál lalt több let lét szá mot, az
elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott bá zis lét szá mon fe lül kell meg -
ha tá roz ni.

(4) Egy pá lyá zat ban csak egy tá mo ga tá si cél je löl he tõ
meg. Egy adott pro jekt re a cél elõ irány zat ból csak egy szer
ad ha tó tá mo ga tás.

(5) A cél elõ irány zat de cent ra li zált ke re te ter hé re vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tás ítél he tõ meg, ki vé ve a 8. § (1) be -
kez dé sé nek c) pont cb) al pont ját, amely alap ján csak
vissza té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó.

(6) Vissza té rí ten dõ tá mo ga tás meg íté lé se ese tén a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tott az igény be vett tá mo ga -
tás össze gé nek ka mat men te sen, az Ál lam kincs tár ál tal
 vezetett, tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt szám lá ra tör -
té nõ vissza té rí té sé re vál lal kö te le zett sé get. A vissza té rí té si 
kö te le zett ség rész le tek ben is tel je sít he tõ. A tá mo ga tá si
összeg vissza té rí té sét leg ké sõbb a pro jekt be fe je zé sét
 követõ 24 hó na pon be lül meg kell kez de ni, és a tör lesz tés
kez dõ idõ pont já tól szá mí tott 36 hó na pon be lül tel je sí te ni
kell. A vissza té rí tés pá lyá zó ál tal ja va solt üte me zé sé nek
sze re pel nie kell a pá lyá zat ban, és a tá mo ga tá si dön tés sel
jó vá ha gyott tör lesz té si üte me zést a tá mo ga tá si szer zõ dés -
be is bele kell fog lal ni. Sze re pel nie kell to váb bá a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben, hogy a vissza té rí té si kö te le zett ség egy -
sze ri, 60 na pot nem meg ha la dó ké se del mes tel je sí té se ese -
tén a ké se de lem mel érin tett összeg után a 30. § (3) be kez -
dé se sze rin ti ka mat ke rül a ké se de lem idõ tar ta má ra fel szá -
mí tás ra. Sú lyos szer zõ dés sze gés nek mi nõ sül, és a 30. §
(2) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján az igény be vett tá mo ga -
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tás tel jes, ka mat tal nö velt vissza fi ze té sé vel és az igény be
nem vett tá mo ga tás vissza vo ná sá val és tör lé sé vel jár, ha
60 na pon be lül a ka mat tal nö velt össze gû rész let vissza té -
rí té sé re nem ke rül sor, vagy a ked vez mé nye zett má so dik
al ka lom mal ké se de lem be esik. A pá lyá zat ban vál lalt, és a
ta nács dön té se alap ján biz to sí tott vissza té rí té si idõ tar tam
meg je lölt ha tár idõn túli meg hosszab bí tá sá ra nincs mód.
A cél elõ irány zat de cent ra li zált ke re té bõl nyúj tott, és
vissza té rí tett tá mo ga tá si össze gek új bó li fel hasz ná lá sá ról
a ta nács e ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ en dönt. 

(7) Az adott tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal mát a 85/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak
fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz ni.

7. §

(1) A cél elõ irány zat for rá sa i ból nem ítél he tõ meg tá mo -
ga tás azon pá lyá zó ré szé re, amely nek az aláb bi elõ irány za -
tok va la me lyi ké hez kap cso ló dó an a tá mo ga tás vissza vo -
ná sa miatt vissza fi ze té si kö te le zett sé ge áll fenn:

a) a cél elõ irány zat ko ráb bi évi for rá sa i hoz kap cso ló dó an;

b) te rü let fej lesz té si cél elõ irány zat;

c) tér ség- és te le pü lés fel zár kóz ta tá si cél elõ irány zat;

d) kis tér sé gi tá mo ga tá si alap cél elõ irány zat;

e) vál lal ko zá si öve ze tek tá mo ga tá sá ra irá nyu ló cél elõ -
irány zat;

f) he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada -
ta i nak tá mo ga tá sa;

g) leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta tá -
sá nak tá mo ga tá sa;

h) te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te rü -
le ti köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa. 

(2) Nem ítél he tõ meg tá mo ga tás to váb bá

a) azon pá lyá zó ré szé re, amellyel szem ben az Eu ró pai
Bi zott ság nak va la mely tá mo ga tás vissza fi ze té sé re kö te le -
zõ ha tá ro za ta van ér vény ben;

b) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt
álló szer ve zet nek, cég bí ró sá gi tör lé si el já rás alá ke rült
gaz da sá gi tár sa sá gok nak, és a ne héz hely zet ben lévõ
 vállalkozások meg men té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ról szó ló bi zott sá gi köz le mény
(HL 2004/C 244/02.) 2.1 al pont ja sze rin ti ne héz hely zet -
ben lévõ vál lal ko zá sok nak;

c) adós ság ren de zé si el já rás alatt álló ön kor mány zat
 részére;

d) azon pá lyá zó ré szé re, amely a tá mo ga tás irán ti
 pályázat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom nap tá ri éven be lül
az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl, az Eu ró pai Unió elõ -
csat la ko zá si esz kö ze i bõl vagy a struk tu rá lis ala pok ból jut -
ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét nem vagy csak rész -
ben tel je sí tet te, és ezért az Ámr. 88. §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti ki zá rás alatt áll, ki vé ve a vis ma i or ese tét;

e) azon pá lyá zó ré szé re, amely nek adó- vagy adók
mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sa van, ki vé ve, ha az adó ha -
tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge -
dé lye zett;

f) azon pá lyá zó ré szé re, amely nem fe le l meg az ál lam -
ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. §-ában,
a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ra vo nat ko zó an meg fo -
gal ma zott ál ta lá nos és kü lö nös fel té te lek bár me lyi ké nek;

g) azon pá lyá zó ré szé re, amely a tá mo ga tott pro jekt ke -
re té ben vég zett te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges ha tó -
sá gi en ge dé lyek kel nem ren del ke zik;

h) an nak a gaz dál ko dó szer ve zet nek a ré szé re, amely -
nek a szám vi te li jog sza bá lyok sze rint szá mí tott sa ját tõ ké -
je a törzs tõ ke (alap tõ ke) jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb
mér té ke alá csök kent;

i) an nak a pá lyá zó nak a ré szé re, amely a be ru há zást,
 illetve a fej lesz tést olyan in gat la non kí ván ja meg va ló sí ta -
ni, amely a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nem per-
és igény men tes, ki vé ve, ha a pá lyá zó az igény jo go sult ja,
vagy bé relt in gat lan ese té ben a bér le ti szer zõ dés ki zá ró la -
gos jog gal biz to sít ja a tá mo ga tás sal meg va ló su ló lé te sít -
mény üze mel te té sé nek le he tõ sé gét leg alább az e ren de let -
ben elõ írt fenn tar tá si kö te le zett ség ide jé re;

j) a ki zá ró lag pro jek tek elõ ké szí té sé vel kap cso la tos
 tevékenységeket tar tal ma zó pá lyá zat ban fog lal tak meg va -
ló sí tá sá hoz;

k) olyan pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz, ame lyek a pá lyá -
zat be nyúj tá sa kor ki zá ró lag a meg lé võ ka pa ci tá sok meg -
õrzésére, fenn tar tá sá ra irá nyul nak;

l) olyan pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz, ame lyek az Eu ró -
pai Unió ál tal fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok rend sze ré ben,
vagy a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel -
ada ta i nak tá mo ga tá sa, vagy a leg hát rá nyo sabb hely ze tû
tér sé gek fel zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa elõ irány za tok ból
fej lesz té si célú tá mo ga tást kap tak.

A decentralizált pályázati rendszer keretében
támogatásban részesíthetõ célok

8. §

(1) A ta nács de cent ra li zált pá lyá za ti rend szer ben – a
ren del ke zés re álló de cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra -
mok ke re té nek kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt, sza -
bad ke re te ter hé re – tá mo ga tást nyújt hat:

a) az 1. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti cél te rü let
vo nat ko zá sá ban egy részt ön kor mány za tok vagy ön kor -
mány za ti tár su lá sok, más részt he lyi ci vil szer ve ze tek, egy -
há zi jogi sze mé lyek vagy gaz da sá gi tár sa sá gok együtt mû -
kö dé sén ala pu ló, köz ér de kû ön kén tes mun ka vég zés ke re -
té ben meg va ló su ló, te le pü lés ké pet ja ví tó te vé keny sé gek -
hez;

b) az 1. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti cél te rü let
vo nat ko zá sá ban:
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ba) vál lal ko zá sok hát rá nyos vagy leg hát rá nyo sabb
hely ze tû tér ség ben, vagy a 311/2007. (XI. 17.) Korm. ren -
de let 4. §-a sze rint ki je lölt, re gi o ná lis szem pont ból hát rá -
nyos hely ze tû kis tér ség ben meg va ló su ló inf ra struk tu rá lis
és in gat lan be ru há zá sa i hoz,

bb) ter mé kek és szol gál ta tá sok pi ac ra ju tá sát elõ se gí tõ
pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz,

bc) a hát rá nyos vagy leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér ség -
ben, vagy a 311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 4. §-a sze -
rint ki je lölt, re gi o ná lis szem pont ból hát rá nyos hely ze tû
kis tér ség ben meg va ló su ló he lyi és tér sé gi köz mun ka prog -
ra mok hoz,

bd) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben meg va ló -
su ló szo ci á lis föld prog ra mok hoz;

c) az 1. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti cél te rü let
vo nat ko zá sá ban:

ca) kom plex szol gál ta tást, kü lö nö sen pá lya ori en tá ci ós, 
men tál hi gi é nés, jogi, va la mint di ák mun ká val kap cso la tos
ta nács adást nyúj tó if jú sá gi iro dák – be le ért ve is ko lán
 kívüli te vé keny sé gek nek helyt adó kö zös sé gi te re ket –
 kialakítása, inf ra struk tu rá lis fej lesz té se, esz kö ze i nek be -
szer zé se ér de ké ben,

cb) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek né pes ség meg -
tar tó ké pes sé gé nek fo ko zá sa ér de ké ben a leg hát rá nyo sabb
hely ze tû tér sé gek ben mû kö dõ te le pü lé si ön kor mány za tok
szá má ra, a tu laj do nuk ban lévõ, új, el adás ra szánt bel te rü -
le ti la kó tel kek elõ köz mû ve sí té sé hez, va la mint szol gá la ti
la ká sok – kü lö nö sen há zi or vo si és vé dõ nõi szol gá la ti la ká -
sok – fel épí té sé hez, ki ala kí tá sá hoz, fel újí tá sá hoz; 

d) az 1. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti cél te rü let
vo nat ko zá sá ban tér sé gi együtt mû kö dé sen ala pu ló, és az
ide gen for gal mi sze zo na li tást mér sék lõ ren dez vé nyek
meg szer ve zé sé hez.

(2) A ta nács a pá lyá za ti fel hí vás össze ál lí tá sa so rán dönt 
ar ról, hogy az (1) be kez dés ben fog lalt cé lok kö zül me lyet
vagy me lye ket sze re pel te ti az zal, hogy az (1) be kez dés
b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti cél pá lyá za ti fel hí vás
 keretében tör té nõ ki írá sa kö te le zõ. Az ér té ke lé si szem -
pont rend szer össze ál lí tá sa so rán biz to sí ta ni kell, hogy az
(1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont já ban meg je lölt cél ra
be nyúj tott pá lyá za tok a töb bi cél ra be nyúj tott pá lyá za tok -
kal szem ben elõny ben ré sze sül je nek.

A támogatásban részesíthetõ célok specifikus szabályai,
elszámolható költségek

9. §

(1) A 8. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog cí mek
alap ján a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott tí pu sú tá mo -
ga tá sok nyújt ha tók.

(2) A 8. § (1) be kez dé sé nek a) és d) pont ja i ban meg je -
lölt jog cí mek alap ján cse kély össze gû tá mo ga tás nyújt -
ható, ame lyek re az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -

dés 87. és 88. cik ke i ben fog lal tak nak a cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let
12. §-ában fog lal tak az irány adók.

(3) A 8. § (1) be kez dé sé nek b) pont ba) al pont já ban
meg je lölt jog cím alap ján, a 10. § (6) és (7) be kez dé sé ben
fog lalt el szá mol ha tó költ sé gek vo nat ko zá sá ban re gi o ná lis
be ru há zá si tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: be ru há zá si tá mo -
ga tás) nyújt ha tó, amely te kin te té ben az Eu ró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke i ben fog lal tak nak
a nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról szó ló 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben
fog lal tak, va la mint e ren de let 10. §-ában fog lal tak az
irány adók. A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont já -
ban meg je lölt jog cím alap ján, a 12. § (6) be kez dé sé ben
fog lalt el szá mol ha tó költ sé gek vo nat ko zá sá ban cse kély
össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó, amely re az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke i ben fog lal tak -
nak a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való
 alkalmazásáról szó ló 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let -
ben, va la mint e ren de let 12. §-ában fog lal tak az irány adók.

(4) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak bb) al pont já ban
meg je lölt jog cím alap ján ki zá ró lag kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok ré szé re nyújt ha tó tá mo ga tás, amely re a 70/2001/EK
bi zott sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let 11. §-ában fog -
lalt ren del ke zé sek az irány adók.

(5) Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
fi gye lem be ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a vele kap -
csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká -
sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült
fel.

(6) A föld te rü let és az épü le tek ki vé te lé vel az esz kö zök
bér le té vel kap cso la tos költ sé ge ket csak ak kor le het fi gye -
lem be ven ni, ha az zárt vé gû pénz ügyi lí zing for má já ban
va ló sul meg, és a szer zõ dés tar tal maz za az esz köz nek a
bér le ti idõ tar tam le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó
kö te le zett sé get. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a
be ru há zá si pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját kö ve -
tõ en a bér let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább
5 évig, míg kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese té ben 3 évig kell 
foly ta tód nia.

(7) Adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re vál lalt kö te le -
zett ség ke re té ben – a fenn tar tá si kö te le zett ség mel lett – a
8. § (1) be kez dés b) pont já nak ba) és bb) al pont ja i ban,
 valamint a 37. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt jog -
cí mek alap ján tá mo ga tás ban ré sze sí tett ked vez mé nye zett
arra vo nat ko zó an vál lal kö te le zett sé get, hogy a pro jekt
 befejezését kö ve tõ elsõ üz le ti év elsõ nap já tól szá mí tott
3 üz le ti éven át – kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese tén 2 üz le ti 
éven át – a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: szám vi te li tör vény) 70. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott adó zás elõt ti ered mé nyét a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint nö ve li. Az adó zás elõt ti
ered mény ér té két üz le ti évek szint jén fo lya ma to san, a
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 támogatási szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint tel je sí -
te ni kell. A kö te le zett ség mér té ké nek meg ha tá ro zá sa so rán 
bá zis ér ték nek a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ utol só
 lezárt üz le ti év be szá mo ló já nak ada ta it kell te kin te ni.
A tel je sí tés mér té két a tény le ge sen tel je sült, és a vál lalt
 növekmény há nya do sá nak szá za lék ban ki fe je zett ér té ke
adja.

(8) Fenn tar tá si kö te le zett ség ke re té ben a 8. § (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja, a b) pont ba) al pont ja, a c) pont ca) al -
pont ja, a 35. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, va la mint a 37. §
(1) be kez dé sé nek b) és c) pont jai sze rin ti jog cí mek alap ján
tá mo ga tás ban ré sze sí tett ked vez mé nye zett nek a tá mo ga -
tás sal meg va ló su ló pro jek tek ke re té ben lét re ho zott vagy
fej lesz tett lé te sít mé nyek és esz kö zök hasz ná la ti ér té két
meg kell õriz nie, és az azok ál tal nyúj ta ni kí vánt szol gál ta -
tá so kat – a szük sé ges kar ban tar tá si idõ sza ko kat le szá mít -
va – az ere de ti cél nak meg fe le lõ en fo lya ma to san fenn kell
tar ta nia. A fenn tar tá si kö te le zett ség a pro jekt be fe je zé sét
kö ve tõ hó nap tól szá mí tott 5 é ven át tart. Fenn tar tá si kö te -
le zett ség ter he li to váb bá a tá mo ga tot tat a 8. § (1) be kez dés
c) pont já nak cb) al pont ja sze rint nyúj tott tá mo ga tás ese tén, 
amennyi ben a pro jekt szol gá la ti la ká sok ki ala kí tá sá ra, fel -
épí té sé re vagy fel újí tá sá ra irá nyul.

(9) Fog lal koz ta tá si kö te le zett ség ke re té ben – a fenn tar -
tá si kö te le zett ség mel lett – a 8. § (1) be kez dés b) pont já nak 
ba) al pont já ban, va la mint a 35. § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban fog lalt jog cí mek sze rint tá mo ga tás ban ré sze -
sí tett ked vez mé nye zett arra vál lal kö te le zett sé get, hogy
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett fog lal koz ta tot ti több -
let lét szá mot 3 éven, kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese tén
2 éven át fenn tart sa. A kö te le zett ség tel je sí té se meg ha tá ro -
zá sá nak alap ját az át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mok 
ad ják. A kö te le zett ség tel je sí té sét leg ha ma rabb a pro jekt
be fe je zé sét kö ve tõ hó nap ban, leg ké sõbb a pro jekt be fe je -
zé sét kö ve tõ ha to dik hó nap ban meg kell kez de ni (fel töl té si 
idõ szak). A kö te le zett ség tel je sü lé se mér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa so rán bá zis lét szám nak a pá lyá zat be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 12 hó nap át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mát
kell te kin te ni fi gye lem mel a cél elõ irány zat ko ráb bi évi
for rá sa i ból, va la mit egyéb for rá sok ból meg ítélt tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó fog lal koz ta tá si kö te le zett sé gek re. Az
egyes évek fog lal koz ta tot ti több let lét szá ma alatt az adott
év át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá má nak és a bá zis lét -
szám nak a kü lönb sé gét kell ér te ni. A kö te le zett ség tel je sí -
té sé nek mér té két a tény le ge sen tel je sült, és a vál lalt fog lal -
koz ta tot ti több let lét szám há nya do sá nak szá za lék ban ki fe -
je zett ér té ke adja. A kö te le zett ség tel je sí té sé nek mér té két
an nak kez dõ idõ pont já tól szá mí tott, egyen ként 12 hó na pos 
idõ sza kok ra vo nat ko zó an, kü lön meg kell ha tá roz ni.
A fog lal koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se so rán az át la gos
sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ban a rész mun ka idõ ben fog -
lal koz ta tot tak a tel jes mun ka idõ ben al kal ma zot tak tört ré -
szé nek fe lel nek meg. A fog lal koz ta tá si kö te le zett ség
 akkor te kint he tõ tel je sí tett nek, ha a vál lalt több let lét szám
a kö te le zett ség tel jes idõ tar ta má ra szá mí tott át lag ban tel je -

sül, és az egyes évek át la gos több let lét szá ma a kö te le zett -
ség idõ tar ta má nak min den évé ben meg ha lad ja a szer zõ -
dés ben sze rep lõ több let lét szám 75%-át.

(10) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak bb) al pont já ban,
és a 37. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt jog cí mek
sze rint tá mo ga tás ban ré sze sí tett ked vez mé nye zet tek nek
adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re irá nyu ló kö te le zett sé -
get kell vál lal nia.

(11) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont já ban
fog lalt jog cím ese tén a ked vez mé nye zett a pá lyá za tá ban
meg je lö li, hogy a fenn tar tá si kö te le zett ség mel lett fog lal -
koz ta tá si kö te le zett sé get, vagy adó zás elõt ti ered mény
 növelésére vo nat ko zó kö te le zett sé get fog vál lal ni. An nak
te kin te té ben, hogy a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás el le né -
ben me lyik kö te le zett ség tel je sí té sét vá laszt ja, a már meg -
kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés nem mó do sít ha tó.

(12) Amennyi ben a ked vez mé nye zett egyé ni vállal -
kozó, és a je len ren de let sze rint a pro jekt ke re te in be lül tár -
gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak be szer zé si költ sé gé nek 
el szá mo lá sá ra is van le he tõ ség, az el szá mol ha tó költsé -
geket a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló 1995. évi
CXVII. tör vény ren del ke zé se i nek fi gye lem bevé te lé vel
kell meg ha tá roz ni.

A beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok

10. §

(1) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás in du ló
 beruházáshoz nyújt ha tó.

(2) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ oda, ha a pá lyá zó még a be ru há zás meg kez dé se
elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és az ügy nök -
ség írás ban meg erõ sí ti, hogy a – to váb bi rész le tes vizs gá lat 
tár gyát ké pe zõ – pro jekt meg fe lel az e ren de let ben és a pá -
lyá za ti egy ség cso mag ban meg ha tá ro zott jo go sult sá gi fel -
té te lek nek.
 (3) Az egy pro jekt hez igény be vett, az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek ha tá -
lya alá tar to zó, bár mely ál lam ház tar tá si for rás ból szár -
mazó összes tá mo ga tás tá mo ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad -
hat ja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 30. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ket.

(4) A cél elõ irány zat for rá sa i nak ter hé re meg ítélt tá mo -
ga tás in ten zi tá sa leg fel jebb az e ren de let mel lék le té ben
meg ha tá ro zott mér ték nek,

a) amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor kis -
vál lal ko zás nak mi nõ sül – szál lí tá si ága zat és nagy be ru há -
zás ki vé te lé vel –, 20 szá za lék pont tal,

b) amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
 középvállalkozásnak mi nõ sül – szál lí tá si ága zat és nagy -
be ru há zás ki vé te lé vel –, 10 szá za lék pont tal
nö velt ér té ke.
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(5) Nem nyújt ha tó be ru há zá si tá mo ga tás

a) az 54/08 szá mú irány mu ta tás I. szá mú mel lék le té ben 
meg ha tá ro zott acél ipa ri te vé keny ség hez, ki vé ve, ha a ked -
vez mé nye zett kis- és kö zép vál lal ko zás és a 70/2001/EK
bi zott sá gi ren de let ben vagy en nek he lyé be lépõ jog sza -
bály ban fog lal tak sze rint ré sze sül ál la mi tá mo ga tás ban;

b) a ha jó gyár tás hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról
szó ló ke ret sza bály (2003/C 317/06) 3.1 pont (11) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség hez;

c) az 54/08 szá mú irány mu ta tás ban meg ha tá ro zott
szén bá nyá szat hoz;

d) az 54/08 szá mú irány mu ta tás II. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;

e) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl szó ló 104/2000/EK ta ná csi ren de let
(HL L 17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) sze rin ti ha lá sza ti és
 akvakultúra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá sok hoz,
 továbbá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for gal ma zá sát 
szol gá ló be ru há zás hoz;

f) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá hoz;

g) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés I. szá mú 
mel lék le té ben fel so rolt me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd le -
ges ter me lé sé hez, elõ ál lí tá sá hoz;

h) az e ren de let ki hir de té sét meg elõ zõ en, a pro jek tek
elõ ké szí té sé vel kap cso la to san fel me rült költ sé gek hez.

(6) Be ru há zá si tá mo ga tás ese tén – a (2) be kez dés sze -
rinti írá sos vissza iga zo lást kö ve tõ en – el szá mol ha tó költ -
ség nek mi nõ sül az aláb bi, te lek ha tá ron be lü li infrastruk -
turális be ru há zá sok költ sé gé nek szám vi te li tör vény
47–48. §-ai, va la mint 51. §-a sze rin ti be ke rü lé si ér té ke:

a) ivó-, ipa ri és tû zi-víz há ló zat, kor sze rû tûz vé del mi
há ló zat ki épí té se;

b) föld gáz ve ze ték, gáz fo ga dó ál lo más, táv hõ ve ze ték és 
egyéb fû té si rend sze rek;

c) elekt ro mos ener gia el lá tás há ló za ta (köz üze mi hoz -
zá já ru lás, elekt ro mos há ló za ti csat la ko zá si díj);

d) csa pa dék- és szenny víz el ve ze tés, szenny víz tisz tí tó;

e) út épí tés, par ko ló és ke rí tés épí té se;

f) õr zõ-vé dõ elekt ro ni kai rend szer;

g) in for ma ti kai és táv köz lé si alap há ló zat ki épí té se.

(7) El szá mol ha tó to váb bá a pro jekt ke re te in be lül meg -
va ló sí tott in gat lanépí tés, ka pa ci tás bõ ví tést vagy funk ció -
vál tást ered mé nye zõ bõ ví tés, át ala kí tás szám vi te li tör vény
47–48. §-ai, va la mint 51. §-a sze rin ti be ke rü lé si költ sé ge.
Ezen jog cím ese tén gé pek, be ren de zé sek be szer zé sé nek
a szám vi te li tör vény 47–48. §-ai, va la mint 51. §-a sze rin ti
be ke rü lé si költ sé ge nem el szá mol ha tó költ ség.

(8) Az el szá mol ha tó költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a
pá lyá za ti egy ség cso mag tar tal maz za. A pá lyá za ti egy ség -
cso mag az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét a (6)–(7) be kez -
dé sek ben fog lal tak tól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

A kis- és középvállalkozások részére nyújtható
támogatásokra vonatkozó szabályok

11. §

(1) E ren de let 8. § (1) be kez dés b) pont já nak bb) al pont -
ja alap ján vá sá ro kon, ki ál lí tá so kon való rész vé tel re ki zá -
ró lag kis- és kö zép vál lal ko zá sok ré szé re, az adott ki ál lí tá -
son, vá sá ron való elsõ meg je le nés hez nyújt ha tó tá mo ga -
tás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny ség
 tekintetében el szá mol ha tó költ sé gek ki zá ró lag a ki ál lí tó
he lyi ség bér le te, ki ala kí tá sa és a ki ál lí tás, vá sár vé gé ig tör -
té nõ mû köd te té sé nek költ sé ge.

A csekély összegû (de minimis) támogatásokra
vonatkozó szabályok

12. §

(1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ 3 pénz -
ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo ga tá -
sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ 2 pénz -
ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét fi gye lem be kell ven ni.

(4) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
ked vez mé nye zet tet a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell
a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról szó ló 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let re,
 hivatkozva an nak pon tos cí mé re és az Eu ró pai Kö zös ség
Hi va ta los Lap já ban való ki hir de té sé re, va la mint meg kell
ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos össze gét tá mo ga tás tar ta -
lom ban ki fe jez ve.

(5) A 8. § (1) be kez dé sé nek a) és d) pont ja alap ján tá mo -
ga tás ban ré sze sí tett pro jek tek ese tén el szá mol ha tó költ -
ség nek mi nõ sül nek

a) a köz vet le nül a pro jekt tel össze füg gés ben fel me rü lõ
uta zá si és szer ve zé si költ sé gek (leg fel jebb a pro jekt összes 
költ sé gé nek 15%-a mér té ké ig);

b) a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök bér -
le ti díja;

c) a szám vi te li tör vény 80. §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti kis ér té kû tár gyi esz kö zök be szer zé sé nek költ sé ge;
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d) a pro jekt meg va ló sí tá sa so rán fel hasz nált anya gok
költ sé ge;

e) az igény be vett szol gál ta tá sok díja; va la mint
f) a te vé keny ség gel vagy ren dez vénnyel köz vet le nül

össze füg gõ elõ adói dí jak leg fel jebb az összes elszámol -
ható költ ség 30%-a mér té ké ig.

(6) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja alap ján 
tá mo ga tás ban ré sze sí tett pro jek tek ese tén el szá mol ha tó
költ ség nek mi nõ sül nek a pá lyá za tok be nyúj tá sát meg -
elõzõ 12. hó nap tól a pro jekt 22. § (2) és (3) be kez dé sei sze -
rin ti meg kez dé sé ig tar tó idõ szak ban, a pro jek tek elõ ké szí -
té sé hez kap cso ló dó an, im ma te ri á lis ja vak meg vá sár lá sa és 
en ge dé lye zé si ter vek el ké szí té se so rán fel me rült költ -
ségek.

(7) Az el szá mol ha tó költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a
pá lyá za ti egy ség cso mag tar tal maz za. A pá lyá za ti egy ség -
cso mag az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét az (5) és (6) be -
kez dé sek ben fog lal tak tól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

Egyéb támogatási célok elszámolható költségei

13. §

(1) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak bc) al pont ja ese tén
el szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sül a fog lal koz ta tott sze mé -
lyek kép zé se, a pro jekt meg kez dé sét kö ve tõ leg fel jebb
12 hó na pos idõ szak ra vo nat ko zó mun ka bé re, an nak já ru -
lé kai, a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költségté -
rítésrõl szó ló 78/1993. (V. 12.) Korm. ren de let sze rint a
mun ka adót ter he lõ uta zá si költ ség té rí té sek, a mun ka al kal -
mas sá gi vizs gá lat költ sé gei, a mun ka ru ha- és egyé ni vé dõ -
esz köz költ sé gei, szál lí tás költ sé gei. El szá mol ha tó ak to -
váb bá a pro jekt ke re te in be lül be szer zett tár gyi esz kö zök
költ sé gei (leg fel jebb a pro jekt összes költ sé gé nek 10%-a
mér té ké ig), va la mint a pro jekt ke re te in be lül fel hasz ná lás -
ra ke rült for gó esz kö zök (a pro jekt összes költ sé gé nek
10%-a mér té ké ig).

(2) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak bd) al pont ja ese tén
a tá mo ga tás szem pont já ból el is mer he tõ ek:

a) mû kö dé si költ sé gek, kü lö nö sen: föld hasz ná lat,
 kemikália, sza po rí tó anyag, gépi szol gál ta tás, üzem anyag,
kép zés költ sé gei;

b) fel hal mo zá si költ sé gek, kü lö nö sen: a tá mo ga tás cél -
ját ké pe zõ te vé keny sé gek vég zé sé hez szük sé ges esz köz -
be szer zés, in gat lan vá sár lás, inf ra struk tú ra ki épí té sé nek
költ sé gei.

(3) A 8. § (1) be kez dés c) pont já nak ca) és cb) al pont jai
alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok te kin te té ben el szá mol ha tó
költ ség nek mi nõ sül nek a pro jekt ke re te in be lül be szer zett
és épí tett tár gyi esz kö zök, va la mint azok be sze re lé sé nek,
üzem be he lye zé sé nek költ sé gei, be le ért ve az üzem be he -
lye zést meg elõ zõ en eset le ge sen szük sé ges ter ve zés, en ge -
dé lye zés és te rep ren de zés költ sé ge it is.

(4) A 8. § (1) be kez dés c) pont já nak ca) al pont ja sze rin ti 
jog cím ese tén el szá mol ha tó az iro da ki ala kí tá sa so rán be -
szer zett esz kö zök szám vi te li tör vény 47–48. §-ai, va la mint 
51. §-a sze rin ti be ke rü lé si ér té ke.

(5) A 8. § (1) be kez dés c) pont já nak cb) al pont ja sze rin ti 
jog cím ese tén el szá mol ha tó ak a tel kek elõközmûvesíté -
sének ter ve zé sé vel, en ge dé lye zé sé vel, az inf ra struk tú ra
 kiépítésével össze füg gés ben fel me rü lõ, szám vi te li tör vény 
47–48. §-ai, va la mint 51. §-a sze rin ti be ke rü lé si költ sé gek. 
Amennyi ben a pro jekt a köz mû szol gál ta tó val kö tött pénz -
esz köz-át adá si szer zõ dés ke re té ben va ló sul meg, a szol -
gál ta tó és a ked vez mé nye zett kö zött meg kö ten dõ szer zõ -
dés ben fej lesz té si cél ra át adás ra ke rü lõ pénz esz köz a
 támogatás szem pont já ból el is mer he tõ költ ség. A pénz esz -
köz-át adá si szer zõ dés ben – a ked vez mé nye zett ál tal a
 támogatási szer zõ dés ben vál lalt fenn tar tá si kö te le zett ség
tel je sít he tõ sé ge ér de ké ben – a pénz esz közt át ve võ nek leg -
alább a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ írt idõ tar tam ra néz ve
biz to sí ta nia kell a pénz esz köz-át adá si szer zõ dés sze rin ti
szol gál ta tá sok nyúj tá sát. Szol gá la ti la ká sok épí té se, ki ala -
kí tá sa, fel újí tá sa ese tén el szá mol ha tó ak a la ká sok épí té sé -
vel, ki ala kí tá sá val, fel újí tá sá val kap cso la to san köz vet le -
nül fel me rült ter ve zé si és en ge dé lye zé si költ sé gek, va la -
mint a ki vi te le zés so rán szám vi te li tör vény 47–48. §-ai,
va la mint 51. §-a sze rin ti be ke rü lé si költ sé gek.

(6) Amennyi ben a ked vez mé nye zett nek – kü lön jog sza -
bály sze rint – a tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru há zás sal
kap cso la to san ál ta lá nos for gal mi adó le vo ná si joga nincs,
a 8. § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ bár mely jog cím alap ján
tá mo ga tott be ru há zás ra jutó ál ta lá nos for gal mi adó tel jes
össze ge a tá mo ga tás szem pont já ból el is mer he tõ költ ség -
nek mi nõ sül.

(7) Az el szá mol ha tó költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a
pá lyá za ti egy ség cso mag tar tal maz za. A pá lyá za ti egy ség -
cso mag az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét az (1)–(5) be kez -
dé sek ben fog lal tak tól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

A decentralizált támogatási döntések meghozatalának
szempontjai

14. §

(1) A 8. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti jog cím
alap ján csak ön kor mány za tok ál tal vagy ön kor mány za ti
tár su lá sok gesz tor sá gá val be nyúj tott pá lyá za tok ke rül het -
nek tá mo ga tás ra. Az ezen jog cím re be nyúj tott pá lyá za tok
el bí rá lá sa so rán biz to sí ta ni kell, hogy elõny ben ré sze sül je -
nek azon pá lyá za tok, ame lyek az érin tet tek ma gas fokú
ön szer ve zõ dé se ál tal va ló sul nak meg.

(2) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tá si jog cím re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa
 során biz to sí ta ni kell, hogy elõny ben ré sze sül je nek azon
pá lyá za tok, ame lyek meg va ló su lá sát kö ve tõ en az egy ség -
nyi tá mo ga tás na gyobb mér té kû több let fog lal koz ta tást
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vagy adó zás elõt ti ered mény nö ve ke dést tesz le he tõ vé.
A pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó össze ál lí tá sa so rán biz to -
sí ta ni kell, hogy e jog cím alap ján csak a fog lal koz ta tot ti
lét szám vagy adó zás elõt ti ered mény te kin te té ben tény le -
ges nö ve ke dést vál la ló gaz da sá gi tár sa sá gok, egyé ni vál -
lal ko zók ré sze sül hes se nek tá mo ga tás ban. Sem a pá lyá za ti
fel hí vás ban, sem pe dig az út mu ta tó ban a vál lalt kö te le zett -
ség for má ja, va la mint an nak mér té ké re vo nat ko zó an alsó
ha tár nem ír ha tó elõ. A pá lyá za ti fel hí vás ban az el nyer he tõ 
tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa a több let fog lal koz ta tás
vagy adó zás elõt ti ered mény nö ve lé se iránt vál lalt kö te le -
zett ség mér té ké hez nem köt he tõ.

(3) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak bc) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tá si jog cím re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa
 során biz to sí ta ni kell, hogy elõny ben ré sze sül je nek azon
pá lyá za tok, ame lyek a köz mun ka prog ram ban részt ve võk
szá má ra olyan kép zést tar tal maz nak, ame lyek el vég zé se
ál tal a – köz mun ka prog ram hoz kap cso ló dó – ha tá ro zott
ide jû mun ka vi szony le jár tá val ja vul nak a mun ka erõ-pi a ci
el he lyez ke dé si esé lye ik.

(4) A 8. § (1) be kez dés b) pont já nak bd) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tá si jog cím re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa
 során biz to sí ta ni kell, hogy elõny ben ré sze sül je nek azon
pro jek tek, ame lyek hosszú távú gaz da sá gi fenntartható -
sága meg ala po zot tabb. Az ezen jog cím re be nyúj tott pá lyá -
za tok hoz kap cso ló dó an a ta nács a sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel ada ta i ról és
mû kö dé sük fel té te le i rõl szó ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren -
de let 17. § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lal tak alap ján 
ki je lölt in téz mé nye ket a pá lyá za tok szak mai ér té ke lé sé be,
és a meg va ló su lás so rán a szak mai el len õr zé sek le bo nyo lí -
tá sá ba be von hat ja. Ezen in téz mé nyek vé le mé nye a ta ná -
csot nem köti.

(5) A 8. § (1) be kez dés c) pont já nak cb) al pont ja sze rin ti 
tá mo ga tá si jog cím re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa
 során biz to sí ta ni kell, hogy elõny ben ré sze sül je nek azon
pro jek tek, ame lyek ese tén

a) az el adás ra szánt, pro jekt ke re té ben elõ köz mû ve sí -
ten dõ la kó tel kek ér té ke sí té se a le en dõ vá sár lók ál tal alá írt
szán dék nyi lat ko za tok vagy elõ szer zõ dé sek ren del ke zés re
ál lá sá val biz to sí tott;

b) a szol gá la ti la ká sok ki ala kí tá sát, fel épí té sét, fel újí tá -
sát cél zó pro jekt elõ se gí ti va la mely, már meg lé võ, ál la mi
vagy ön kor mány za ti tu laj do nú, csök ke nõ ki hasz nált sá gú,
és más köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás hoz kap cso ló dó an 
a pro jekt be nyúj tá sa kor fenn tar tá si kö te le zett ség gel nem
ter helt épü let funk ció vál tá sát.

(6) A 8. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si 
jog cím re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán biz to sí ta ni 
kell, hogy elõny ben ré sze sül je nek azon pá lyá za tok, ame -
lyek egy ség nyi tá mo ga tás se gít sé gé vel na gyobb lá to ga -
tott ság gal bíró ren dez vény meg va ló sí tá sát tar tal maz zák.

(7) A 8. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti jog cím re
be nyúj tott pá lyá za tok ese tén a 15. § (2) be kez dés sze rin ti

Szak ér tõi Bi zott ság ba a te rü le ti leg il le té kes re gi o ná lis ide -
gen for gal mi bi zott sá go kat be kell von ni. Az egyes pro jek -
tek kap csán a meg va ló su lá si hely sze rint te rü le ti leg il le té -
kes re gi o ná lis ide gen for gal mi bi zott ság ál tal de le gált tag a
Szak ér tõi Bi zott ság ban sza va za ti jog gal ren del ke zik.

(8) A cél elõ irány zat de cent ra li zált ke re te ter hé re meg -
hir de tett pá lyá za ti fel hí vás ra a 311/2007. (XI. 17.) Korm.
ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott leg hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek bõl be nyúj tott pá lyá zat a
15. § (3) be kez dés a) pont já nak ac) al pont já ra való hi vat -
ko zás sal nem uta sít ha tó el, amíg az ezen tér sé gek ben meg -
ítélt, egy fõre jutó tá mo ga tás 20%-kal nem ha lad ja meg
a ré gi ón be lü li egyéb tér sé gek egy fõre jutó tá mo ga tá sát.

(9) A ré gió ha tá ron át nyú ló pro jek tek rõl szó ló pá lyá za -
tok el bí rá lá sát meg elõ zõ en a pá lyá za tot be fo ga dó ré gió
 tanácsa a ja va solt dön tés rõl egyez tet az érin tett ré gió ta ná -
csá val, több érin tett ré gió ese tén min den te rü le ti leg érin tett 
ta náccsal. Ezen pro jek tek rõl tá mo ga tó dön tés csak va la -
mennyi érin tett ré gió egyet ér té se ese tén hoz ha tó.

(10) A 8. § (1) be kez dés b) pont bc) és bd) al pont jai,
 valamint a c) pont ca) al pont ja sze rin ti jog cí mek re be nyúj -
tott pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõnyt kell biz to sí ta ni
azok nak a pá lyá za tok nak, ame lyek az esély egyen lõ sé gi
és an ti-szeg re gá ci ós szem pon tok nak na gyobb mér ték ben
meg fe lel nek.

A pályázat értékelése, döntéshozatal

15. §

(1) A de cent ra li zált pá lyá za ti rend szer ke re te in be lül
 támogatás csak egy for du lós, nyílt pá lyá za ti rend szer ben
ítél he tõ meg. Az ügy nök ség a de cent ra li zált pá lyá za ti
rend szer ke re té ben tá mo ga tás ban nem ré sze sül het.

(2) A be fo ga dott pá lyá za tok – pá lyá za ti út mu ta tó ré szét
ké pe zõ ér té ke lé si szem pont rend szer alap ján tör té nõ – ér té -
ke lé sét, va la mint az ér té ke lés alap ján rang sor ki ala kí tá sát
a ta nács ál tal fel ál lí tott Szak ér tõi Bi zott ság vég zi, amely -
ben a mi nisz té ri um al kal ma zá sá ban álló köz tiszt vi se lõ tel -
jes jogú bi zott sá gi tag ként tör té nõ rész vé te lét biz to sí ta ni
kell.

(3) A Szak ér tõi Bi zott ság – e be kez dés a)–c) pont jai
alap ján elõ ké szí tett – dön té si ja vas la tát a ta nács jó vá hagy -
ja vagy rész le tes in dok lás alap ján, ame lyet írás ban rög zí te -
ni kell, el ren de li a pá lyá zat Szak ér tõi Bi zott ság ál ta li is mé -
telt, so ron kí vü li ér té ke lé sét az ere de ti kri té ri u mok és pont -
rend szer sze rint. A ta nács leg ké sõbb 2008. au gusz tus
31-ig dönt a be fo ga dott pá lyá za tok tá mo ga tá sá ról. A dön -
tés

a) el uta sí tó, amennyi ben

aa) a pá lyá zat nem fe lel t meg a jog sza bály ban, pá lyá -
za ti egy ség cso mag ban elõ írt fel té te lek nek, vagy
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ab) a pá lyá zat ér té ke lé sé ben sze rep lõ pont szám nem
érte el az egy pá lyá zat ra ad ha tó leg ma ga sabb pont szám
60%-át, vagy

ac) az ér té ke lés so rán ma ga sabb pont szá mot el ért
 pályázatok tá mo ga tás ban ré sze sí té sé bõl adó dó an a ren del -
ke zés re álló ke ret le kö tés re ke rült,

ad) a Szak ér tõi Bi zott ság tá mo ga tá si dön tést elõ ké szí tõ 
ja vas la tá ban in dok lás mel lett el uta sí tás ra ja va sol ta;

b) tá mo ga tó, amennyi ben
ba) a pá lyá zat meg fe lelt a jog sza bály ban és pá lyá za ti

egy ség cso mag ban elõ írt fel té te lek nek, és
bb) a pá lyá zat ér té ke lé sé ben sze rep lõ pont szám el ér te

az egy pá lyá zat ra ad ha tó leg ma ga sabb pont szám 60%-át,
és

bc) a Szak ér tõi Bi zott ság tá mo ga tás ra ja va sol ta;
c) szól hat a pá lyá zat ban meg je lölt tá mo ga tá si összeg -

hez ké pest csök ken tett mér té kû tá mo ga tás meg íté lé sé rõl,
amennyi ben

ca) a pá lyá zat ban is mer te tett költ ség ve tés olyan té te le -
ket is tar tal maz, ame lyek a jog sza bály ban, pá lyá za ti fel hí -
vás ban vagy út mu ta tó ban fog lal tak alap ján a pro jekt meg -
va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó an nem el szá mol ha tó ak, vagy

cb) a tá mo ga tá si for rá sok ren del ke zés re álló ke ret -
össze gé nek ki me rü lé se ezt in do kolt tá te szi.

(4) A ta nács a dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott 8 na pon
be lül min den be fo ga dott pá lyá zat tal ren del ke zõ pá lyá zót
írás ban, iga zol ha tó mó don ér te sí ti a dön tés rõl.

(5) A (3) be kez dés c) pont já nak cb) al pont ja sze rin ti
dön tés ese tén a pá lyá zó leg ké sõbb a tá mo ga tá si dön tés rõl
szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
 jogosult az ere de ti pá lyá zat mû sza ki tar tal má nak mó do sí -
tá sá ra, vagy – gaz da sá gi tár sa sá gok és egyé ni vál lal ko zók
pro jekt jei ese tén – a fog lal koz ta tot ti lét szám és adó zás
elõt ti ered mény nö ve lé sé re vo nat ko zó an a pá lyá zat ban
vál lalt mér ték csök ken té sét kez de mé nyez ni. A mû sza ki
tar ta lom mó do sí tá sa és a vál lalt kö te le zett sé gek csök ken -
té se egy ide jû leg is kez de mé nyez he tõ. A mó do sí tá si, csök -
ken té si le he tõ ség re, és a mó do sí tás, csök ken tés kez de mé -
nye zé sé nek ha tár ide jé re a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés -
ben a ta nács nak fel kell hív nia a tá mo ga tott fi gyel mét. Az
át dol go zott pá lyá za tot a ta nács kö te les meg vizs gál ni, és a
tá mo ga tá sá ról dön te ni, kü lö nös te kin tet tel an nak meg va -
ló sít ha tó sá gá ra, üzem be he lyez he tõ sé gé re és fenn tart ha tó -
sá gá ra. Az át dol go zott pá lyá za tok te kin te té ben a tá mo ga -
tá si összeg to váb bi csök ken té sét cél zó dön tést a ta nács
nem hoz hat.

(6) A (3) be kez dés c) pont já nak cb) al pont ja sze rin ti
dön tés a cél elõ irány zat for rá sa i ból tá mo ga tás ban ré sze sí -
tett pá lyá za tok szá má nak leg fel jebb 30%-a ese té ben hoz -
ha tó.

(7) Amennyi ben a ta nács a (3) be kez dés ben rög zí tett
dön té si ha tár idõ ig meg ho zott dön té se i ben oda ítélt tá mo -
ga tá sok össze ge a tárgy évi sza bad ke re tet nem éri el, és a
(3) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja vagy c) pont já nak
cb) al pont ja sze rin ti dön tést nem ho zott, a ta nács jo go sult

a pá lyá za ti fel hí vá sát is mé tel ten meg je len tet ni. Az is mé -
tel ten meg je len te tett pá lyá za ti fel hí vás ese tén a – a 4. §
(1)–(8) be kez dé se i ben rög zí tett egyez te té si és nyil ván tar -
tás ba vé te li el já rást kö ve tõ en – pá lyá za tok 2008. ok tó ber
1-jéig nyújt ha tók be, amely rõl a ta nács 2008. no vem -
ber 15-ig hoz dön tést.

(8) A 18. § (1) be kez dés sze rin ti tar ta lék lis tán sze rep lõ
pá lyá za tok kö zül a ta nács a (7) be kez dés sze rin ti má so dik
dön té se elõ ké szí té se és meg ho za ta la so rán, is mé telt ér té -
ke lés nél kül, a má so dik dön tés re be nyúj tott pá lyá za tok
rang so ro lá sá ba be il leszt ve fi gye lem be kell ven ni azo kat,
ame lyek hez kap cso ló dó an a pá lyá zó a meg adott ha tár idõn
be lül el jut tat ta a pá lyá zat fenn tar tá sá ra vo nat ko zó, 18. §
(1) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tát az ügy nök ség hez.

(9) A ta nács tá mo ga tá si dön té se i nek meg ho za ta la so rán
a cél elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett sé get nem vál -
lal hat.

16. §

(1) A cél elõ irány zat for rá sa i nak ter hé re meg ho zott
 támogatási dön tés hez kap cso ló dó an – a dön tés meg ho za -
ta lát kö ve tõ 10 na pon be lül – a ta nács hon lap ján nyil vá -
nos ság ra kell hoz ni az aláb bi ada to kat:

a) a ked vez mé nye zett ne vét;
b) a tá mo ga tás sal meg va ló su ló pro jekt cí mét;
c) a tá mo ga tá si össze get;
d) a pro jekt meg va ló su lá si he lye sze rin ti te le pü lés ne vét.
A tá mo ga tá si dön té sek hon la pon tör té nõ meg je le né sé -

rõl a ta nács leg alább a ré gió te rü le te ál tal érin tett me gyén -
ként egy me gyei – en nek hi á nyá ban egy or szá gos – na pi -
lap ban köz le ményt je len tet meg.

(2) A ta nács az ál ta la ho zott tá mo ga tá si dön té sek re
 vonatkozóan az (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban fel so rolt
ada to kat a dön tést kö ve tõ 10 na pon be lül to váb bít ja a mi -
nisz ter ré szé re. A mi nisz ter a tá mo ga tá si dön té sek ada ta it
a mi nisz té ri um hon lap ján té rí tés men te sen köz zé te szi.
 Hivatalos köz zé té tel nek a mi nisz té ri um hon lap ján való
meg je le nés mi nõ sül.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti köz zé té -
te li kö te le zett sé get a tá mo ga tá si dön té sek meg ho za ta lá tól,
il let ve – a mi nisz té ri um hon lap ján való köz zé té tel ese tén –
azok mi nisz ter ál tal való kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül ma ra dék ta la nul tel je sí te ni kell.

17. §

(1) Amennyi ben a 15. § (3) be kez dé sé nek b) és c) pont -
jai sze rin ti dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ en, de a tá mo ga tá si
szer zõ dés ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a pá lyá zat ban fog -
lal tak hoz ké pest, az ab ban fog lal tak meg va ló sí tá sát érin tõ
vál to zás áll be, a ked vez mé nye zett kö te les a vál to zás ról
so ron kí vül tá jé koz tat ni a ta ná csot. A vál to zás is me re té ben 
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a ta nács dönt a tá mo ga tá si dön tés meg fe le lõ módosítá -
sáról.

(2) Amennyi ben a meg vál to zott fel té te lek sze rint a pro -
jekt a jog sza bály ban vagy a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett
fel té te lek alap ján nem ré sze sül he tett vol na tá mo ga tás ban,
a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

18. §

(1) A ta nács a 15. § (3) be kez dé se sze rint meg ho zott
dön té se so rán tar ta lék lis tát ál lít hat fel, amely ben csak a
2008. év so rán be fo ga dott, azon ban a 15. § (3) be kez dés
a) pont já nak ac) al pont já ban sze rep lõ in dok kal el uta sí tan -
dó pá lyá za tok sze re pel het nek. A tar ta lék lis tá ra ke rült
 pályázókat a tar ta lék lis tá ra ke rü lés rõl tá jé koz tat ni kell.
A tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg – 15 na pos ha tár idõ meg je -
lö lé sé vel – nyi lat ko za tot kell be kér ni a pá lyá zók tól ar ról,
hogy pá lyá za tu kat 2008. no vem ber 30-ig fenn tart ják-e.
Amennyi ben a pá lyá zó nyi lat ko za tá ban nem vál lal ja a pá -
lyá zat fenn tar tá sát, vagy a nyi lat ko zat a meg adott ha tár -
idõn be lül nem ér ke zik meg az ügy nök ség hez, a ta nács
 értesíti a pá lyá zót a pá lyá zat 15. § (3) be kez dés a) pont já -
nak ac) al pont ja alap ján tör té nõ el uta sí tá sá ról. A tar ta lék -
lis tán sze rep lõ pá lyá za tok ról dön tés leg ké sõbb 2008. no -
vem ber 30-ig hoz ha tó. A tar ta lék lis ta a kö vet ke zõ évre
nem vi he tõ át. A ta nács 2008. no vem ber 30-át meg elõ zõ
utol só dön té sét kö ve tõ en min den tar ta lék lis tá ra ke rült,
azon ban tá mo ga tás ban nem ré sze sí tett pá lyá zót ér te sít
a pá lyá zat 15. § (3) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja
alap ján tör té nõ el uta sí tá sá ról.

(2) A cél elõ irány zat 2008. évi de cent ra li zált ke re te ter -
hé re, 2008. év ben meg ítélt, azon ban még tárgy év ben
a pro jekt meg va ló su lá sá nak tel jes vagy rész le ges meg hi ú -
su lá sá ból vagy össz költ ség csök ke nés bõl 2008. év ben, leg -
ké sõbb no vem ber 15-ig fel sza ba du ló össze get a ta nács az
(1) be kez dés sze rin ti tar ta lék lis tán sze rep lõ pá lyá za tok tá -
mo ga tá sá ra for dít hat ja.

(3) A ko ráb bi évek ben a cél elõ irány zat 2008. évi de -
cent ra li zált ke re te ter hé re ho zott dön té sek hez kapcsoló -
dóan, a pro jekt meg va ló su lá sá nak tel jes vagy rész le ges
meg hi ú su lá sá ból vagy össz költ ség csök ke nés bõl ere dõ,
2008. év ben, leg ké sõbb no vem ber 15-ig fel sza ba du ló
össze get a ta nács az (1) be kez dés sze rin ti tar ta lék lis tán
sze rep lõ pá lyá za tok tá mo ga tá sá ra for dít hat ja.

(4) A cél elõ irány zat 2008. évi vagy a cél elõ irány zat
 korábbi éve i nek de cent ra li zált ke re te ter hé re meg ítélt,
azon ban szer zõ dés sze gés miatt vissza vont tá mo ga tá sok -
hoz kap cso ló dó an a 2008. no vem ber 15-ig vissza fi ze tett
ka ma tok és ké se del mi ka ma tok a cél elõ irány zat be vé te lét
ké pe zik. A be fi ze tett össze ge ket a mi nisz té ri um – az
 Államkincstár írás be li tá jé koz ta tá sa alap ján – ré gi ón ként
el kü lö ní tet ten tart ja nyil ván. A be vé te le ket a vissza vo nás -
ról szó ló ha tá ro za tot meg ho zó ta nács az (1) be kez dés sze -

rin ti tar ta lék lis tán sze rep lõ pá lyá za tok tá mo ga tá sá ra for -
dít hat ja.

A pályázót terhelõ díjak

19. §

(1) Pá lyá za ti díj ként a tá mo ga tá si igény 1%-át – de
 minimum 10 000 Ft-ot, ma xi mum 500 000 Ft-ot – kell
 befizetni a ta nács pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt, Ál lam -
kincs tár ál tal ve ze tett szám lá já ra. A dí jak ról a ta nács nak
el kü lö ní tett nyil ván tar tást kell ve zet nie. A ta nács a pá lyá -
za ti dí jak fel hasz ná lá sá ról a 34. § alap ján biz to sí tott for rás -
ról szó ló meg ál la po dás ban meg ha tá ro zot tak nak meg fe le -
lõ en szá mol el. A dí jak ki zá ró lag a pá lyá za ti rend szer mû -
köd te té sé vel össze füg gõ ki adá sok fe de zé sé re hasz nál ha -
tók fel.

(2) A leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben mû kö dõ
ön kor mány za tok vagy tár su lá sa ik 8. § (1) be kez dé sé nek
a) és d) pont jai, a b) pont bc) és bd) al pont jai, va la mint
a c) pont ca) al pont ja sze rin ti tá mo ga tá si cél ra be nyúj tott
pro jekt jei ese té ben a pá lyá za ti díj össze ge a tá mo ga tá si
igény össze gé tõl füg get le nül 10 000 Ft. Az egyéb sze mé -
lyek vagy szer ve ze tek ál tal, leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér -
sé gek ben meg va ló sí tan dó pro jek tek rõl szó ló pá lyá za tok
pá lyá za ti díja az (1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott díj
50%-a.

(3) Amennyi ben a pá lyá zat el uta sí tá sa ki zá ró lag a 15. §
(3) be kez dés a) pont já nak ac) al pont já ban rög zí tet tek
miatt tör tént, a pá lyá za ti dí jat hi va tal ból, a dön tést kö ve tõ
30 na pon be lül vissza kell utal ni, ki vé ve azon pá lyá za tok
ese té ben, ame lyek a 18. § (1) be kez dés sze rin ti tartalék -
listára ke rül tek.

(4) Azon, tar ta lék lis tán sze rep lõ pá lyá za tok pá lyá za ti
dí ját, ame lyek a 18. § (2) be kez dé se sze rin ti dön tés so rán
a 15. § (3) be kez dés a) pont já nak ac) al pont já ban rög zí tet -
tek miatt el uta sí tás ra ke rül tek, a 18. § (2) be kez dé se sze -
rinti dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ en leg ké sõbb 30 na pon
be lül, hi va tal ból vissza kell utal ni.

(5) A be fi ze tett pá lyá za ti dí jat a pá lyá zó írás be li kéré -
sére 15 na pon be lül vissza kell utal ni, amennyi ben

a) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nem ke rül sor, vagy
b) a hi ány pót lás el ren de lé sé rõl szó ló tá jé koz ta tás kéz -

hez vé te le elõtt az ügy nök ség nél ér kez te tés re ke rül a pá lyá -
zó azon nyi lat ko za ta, amely ben a pá lyá za tát vissza von ja.

20. §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek ked vez mé nye zett ál tal
kez de mé nye zett mó do sí tá sa ese tén a ked vez mé nye zett nek 
30 000 Ft, leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben meg va -
ló su ló pro jek tek hez kap cso ló dó an kö tött tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek ese tén 15 000 Ft össze gû dí jat kell be fi zet nie a
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 tanács tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt, Ál lam kincs tár
ál tal ve ze tett szám lá já ra. A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí -
tá sá ban rög zí te ni kell, hogy a mó do sí tás ha tály ba lé pé sé -
nek fel té te le a szer zõ dés mó do sí tá si díj meg fi ze té se. A
 díjakról a ta nács nak el kü lö ní tett nyil ván tar tást kell ve zet -
ni. A ta nács a szer zõ dés mó do sí tá si dí jak fel hasz ná lá sá ról
a 34. § alap ján biz to sí tott for rás ról szó ló meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ en szá mol el. A dí jak ki zá -
ró lag a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé vel össze füg gõ
 kiadások fe de zé sé re hasz nál ha tók fel.

(2) A szer zõ dés mó do sí tá si dí jat az aláb bi ese tek ben
nem kell a ked vez mé nye zett nek meg fi zet nie:

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés elsõ mó do sí tá sa ese tén;
b) amennyi ben a szer zõ dés mó do sí tás ra a pro jekt meg -

va ló sí tá sa tár gyá ban le fo lyta tott köz be szer zé si el já rás
ered mé nye ként, a mó do sult fel té te lek át ve ze té sé bõl adó -
dó an ke rül sor;

c) az igény be nem vett tá mo ga tás ról való le mon dás ról
szó ló szer zõ dés mó do sí tás ese tén.

Saját forrás mértéke

21. §

(1) A tá mo ga tott pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz
a) ön kor mány za tok nak, ön kor mány za ti tár su lá sok nak

és ci vil szer ve ze tek nek
aa) jö ve de lem ter me lõ pro jekt je ik ese tén leg alább 35%,
ab) nem jö ve de lem ter me lõ pro jekt je ik ese tén leg alább

5%,
b) kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak leg alább 25%,
c) az egyéb pá lyá zók nak leg alább 50%

sa ját for rás sal kell ren del kez ni ük.

(2) A cél elõ irány zat ból az egyes tá mo ga tá si cé lok ra
nyújt ha tó tá mo ga tás mi ni má lis és ma xi má lis össze gét,
 valamint a tá mo ga tá si in ten zi tás ma xi má lis mér té két a
mel lék let tar tal maz za.

(3) Az e ren de let mel lék le té ben fog lalt, ma xi má li san
ad ha tó tá mo ga tá si in ten zi tá sok a 8. § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja, va la mint a b) pont já nak bc) és bd) al pont jai sze -
rin ti jog cí mek vo nat ko zá sá ban hát rá nyos hely ze tû tér -
ségekben meg va ló su ló pro jek tek ese tén 10%-kal, leg hát -
rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben meg va ló su ló pro jek tek
ese tén pe dig 15%-kal nö vel he tõk.

A projekt megkezdése

22. §

(1) A pá lyá zat 5. § (4) be kez dé se sze rin ti be fo ga dá sát
meg elõ zõ en meg kez dett pro jek tek hez tá mo ga tás nem ad -
ha tó. A be ru há zás a pá lyá zat be fo ga dá sát kö ve tõ en meg -
kezd he tõ a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör -

vény ben (a to váb bi ak ban: Kbt.) fog lal tak figyelembevé -
telével.

(2) A pro jekt meg kez dé se idõ pont já nak
a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),
ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si

nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za tá ban a mun ká la tok meg -
kez dé sé re vo nat ko zó an meg je lölt nap;

b) épí tés sel nem járó pro jekt ese tén az elsõ be szer zett
esz köz vagy igény be vett szol gál ta tás vissza von ha tat lan
meg ren de lé sét iga zo ló ok mány ki ál lí tá sá nak dá tu mát;

c) fej lesz té si célú pénz esz kö zök át adá sa ese tén az elsõ
pénz át adás nap ját;

d) in gat lan vá sár lás, föld te rü let vá sár lá sa ese tén az
adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek dá tu mát kell te kin te ni.

(3) Amennyi ben a pro jekt meg va ló sí tá sa so rán a (2) be -
kez dés sze rint meg ha tá ro zott ese mé nyek kö zül több is le -
zaj lik, azok kö zül a leg ko ráb bit kell kez dé si idõ pont nak
te kin te ni.

A támogatási szerzõdés megkötése, módosítása

23. §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés min tá ját az Ál lam kincs tár
ké szí ti elõ, és leg ké sõbb 2008. jú ni us 30-ig jó vá ha gyás
cél já ból meg kül di a mi nisz té ri um ré szé re. A tá mo ga tá si
szer zõ dé sek elõ ké szí té sét az Ál lam kincs tár vég zi. A tá mo -
ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé hez az ügy nök ség a tá mo -
ga tá si dön té sek kel együtt – a dön tést kö ve tõ 5 na pon be -
lül – a tá mo ga tott pá lyá za to kat és azok hi ány pót lá sát meg -
kül di az Ál lam kincs tár ré szé re.

(2) A pá lyá zat tá mo ga tás ban ré sze sí té se ese tén a ta nács
ak kor köt tá mo ga tá si szer zõ dést a ked vez mé nye zet tel, ha
a szük sé ges sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sát iga zol ta.

(3) Amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta lát kö -
ve tõ en a ked vez mé nye zett nek köz tar to zá sa ke let ke zik,
a köz tar to zás meg fi ze té sé ig a tá mo ga tá si szer zõ dés nem
köt he tõ meg. Amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés meg ho za -
ta lát kö ve tõ en, de a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét meg -
elõ zõ en a ked vez mé nye zett el len csõd-, fel szá mo lá si vagy
cég bí ró sá gi tör lé si el já rás in dul, vagy vég el szá mo lás vagy
adós ság ren de zé si el já rás ve szi kez de tét, a tá mo ga tá si dön -
tés ér vé nyét vesz ti.

(4) A ta nács kö te les a szer zõ dés ben az el ál lás jo gát
 kikötni arra az eset re, ha

a)  az Ámr. 87. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
fel té te lek kö zül leg alább egy be kö vet ke zik;

b) a Kbt. ren del ke zé sei alap ján kö te le zõ en le bo nyo lí -
tan dó köz be szer zé si el já rá sok do ku men tu ma it, a köz be -
szer zé si el já rás ered mé nyes le foly ta tá sát kö ve tõ 30 na pon
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be lül a ked vez mé nye zett az Ál lam kincs tár ré szé re nem
nyújt ja be.

A ta nács ezen ese mé nyek va la me lyi ké nek be kö vet kez -
te kor kö te les élni az el ál lá si jo gá val.

(5) A tá mo ga tá si szer zõ dés és mó do sí tá sa i nak elõ ké szí -
té sét, a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sát, va la mint a fel hasz ná lás
nyo mon kö ve té sé vel kap cso la tos fel ada to kat az Ál lam -
kincs tár lát ja el.

(6) Az a pá lyá zó, aki rõl a ta nács, az ügy nök ség, az
 Államkincstár vagy a mi nisz ter meg ál la pít ja, hogy a
 pályázatban vagy a tá mo ga tá si igény lés so rán szán dé ko -
san va lót lan ada to kat tün te tett fel, a cél elõ irány zat forrá -
saiból 3 éven át nem ré sze sül het tá mo ga tás ban. A ked vez -
mé nye zett szán dé kos sá gát vé lel mez ni kell, ha a va lós ada -
tok az ada tok fel tün te té sé nek ide jén a ren del ke zé sé re áll -
tak, és a va lót lan ada tok fel tün te té se szá má ra ked ve zõbb
hely ze tet ered mé nye zett.

24. §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dé se ket a tá mo ga tá si dön tés rõl
szó ló ér te sí tõ át vé te lét kö ve tõ 90 na pon be lül meg kell köt -
ni. Amennyi ben a szer zõ dés meg kö té sé re a ked vez mé nye -
zett mu lasz tá sá ból a meg adott ha tár idõn be lül nem ke rül
sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett ál tal el nem há rít -
ha tó kül sõ ok ból nem ke rül sor az (1) be kez dés ben meg je -
lölt ha tár idõn be lül a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re,
a ked vez mé nye zett ezen ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ en be -
nyúj tott írás be li ké ré sé re a ta nács a szer zõ dés kö tést aka dá -
lyo zó kö rül mény fi gye lem bevé te lé vel a ha tár idõt dön té sé -
vel – leg fel jebb az ere de ti ha tár idõ tõl szá mí tott 30 nap pal
meg hosszab bít hat ja. Amennyi ben a ta nács ál tal ki tû zött
ha tár idõn be lül nem ke rül sor a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
kö té sé re, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(3) Amennyi ben a fej lesz tés a Kbt. ha tá lya alá tar to zik,
a szer zõ dés ben ki kell köt ni, hogy a tá mo ga tás csak a köz -
be szer zé si el já rás le foly ta tá sa, az el já rás le foly ta tá sát iga -
zo ló ira tok be mu ta tá sa, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dés
szük ség sze rin ti mó do sí tá sa után ke rül fo lyó sí tás ra.

(4) Amennyi ben a pro jekt össz költ sé ge csök ken a ter ve -
zett hez ké pest, a tá mo ga tá si össze get – ha szük sé ges, a tá -
mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá val – a pro jekt össz költ sé -
ge csök ken té sé nek ará nyá ban a ta nács nak is csök ken te nie
kell.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti eset ben le he tõ ség van a tá -
mo ga tá si összeg vál to zat la nul ha gyá sá ra, vagy a (4) be -
kez dés ben fog lal tak nál ki sebb mér té kû csök ken té sé re,
amennyi ben a ked vez mé nye zett kez de mé nye zi a pro jekt
mû sza ki tar tal má nak az ere de ti pro jekt cé lok kal össze füg -
gõ nö ve lé sét, és ezen mó do sí tó kez de mé nye zé sét a ta nács
jó vá hagy ja.

25. §

(1) A már meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá -
nak kez de mé nye zé sé re a ked vez mé nye zett és a ta nács
egy aránt jo go sult.

(2) Amennyi ben a ter ve zett mó do sí tás sal a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben rög zí tett mû sza ki tar ta lom meg va ló su lá sa,
vagy a vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se sé rül ne, de a kö te -
le zett sé gek tel jes idõ tar ta má ra ve tít ve 75%-ot meg ha la dó
mér té kû tel je sí tés vár ha tó, a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí -
tá sá hoz a ta nács csak a tá mo ga tás ará nyos ré szé nek vissza -
vo ná sá val já rul hat hoz zá. A kö te le zett sé gek 75% alat ti
vár ha tó tel je sí té sé vel járó szer zõ dés mó do sí tá si kez de mé -
nye zés hez a ta nács nem já rul hat hoz zá.

(3) A ta nács kö te les meg vizs gál ni, hogy a tá mo ga tá si
szer zõ dés ter ve zett mó do sí tá sa a tá mo ga tá si dön tés meg -
ho za ta la so rán el fo ga dott cél meg va ló su lá sát mennyi ben
be fo lyá sol ja. Amennyi ben a pro jekt ter ve zett mó do su lá sa
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett mû sza ki tar ta lom
meg va ló su lá sá nak és a vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
nek sé rü lé sét egy aránt ered mé nye zi, a tá mo ga tá si összeg
csök ken té sé nek mér té két a ket tõ kö zül a na gyobb mér ték -
ben sé rü lõ célt ala pul véve, a (2) be kez dés ben fog lal tak
sze rint kell meg ha tá roz ni.

(4) Amennyi ben a (2) és (3) be kez dé sek sze rin ti szer zõ -
dés mó do sí tá sok ta nács ál tal tör té nõ jó vá ha gyá sa ide jén a
szer zõ dés ben rög zí tett tá mo ga tá si összeg még nem ke rült
tel jes mér ték ben fo lyó sí tás ra, a tá mo ga tá si összeg csök -
ken té sét el sõ sor ban az igény be nem vett tá mo ga tá si összeg 
tör lé sé vel kell tel je sí te ni, az eset le ge sen en nek össze gét
meg ha la dó részt pe dig a 30. §-ának (3) be kez dé se sze rin ti
ka ma tok kal nö vel ten vissza kell von ni. 

(5) A fel töl té si idõ szak idõ tar ta má nak utó la gos mó do sí -
tá sá hoz a ta nács nem já rul hat hoz zá.

(6) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá hoz
a ta nács hoz zá já rult, és a szer zõ dés mó do sí tás hatályba -
lépésére ezen hoz zá já ru lás tól szá mí tott 90 na pon be lül a
ked vez mé nye zett mu lasz tá sá ból nem ke rül sor, a ta nács
szer zõ dés mó do sí tás ról ho zott dön té se ér vé nyét vesz ti.

A támogatás folyósítása

26. §

(1) A meg ítélt tá mo ga tá si összeg csak a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ha tály balé pé sét kö ve tõ en fo lyó sít ha tó. A tá mo ga tás
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben be mu ta tott üte me zés ben ve he -
tõ igény be. A ked vez mé nye zett a pro jekt idõ tar ta ma alatt
fel me rült, el szá mol ha tó költ sé gek rõl szó ló bi zony la ta it az
Ál lam kincs tár hoz nyújt ja be. A tá mo ga tá so kat az Ál lam -
kincs tár fo lyó sít ja.
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(2) A tá mo ga tás igény be vé te le for rás és tel je sít mény -
ará nyo san – szám la el le né ben vagy fej lesz té si célú pénz -
esz köz át adá sá ra lét re jött meg ál la po dás alap ján, ter mé sze -
tes sze mély tõl tör té nõ in gat lan vá sár lás ese té ben adás vé te li 
szer zõ dés alap ján, a pénz ügyi tel je sí tést kö ve tõ en, utó la -
go san – tör tén het. A sa ját vál lal ko zás ban vég zett be ru há -
zás ese tén az el szá mo lás a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott bi zony lat alap ján tör tén het.

(3) A tá mo ga tá si összeg le hí vá sa a pro jekt e ren de let
22. §-ának (2) és (3) be kez dé sei sze rin ti meg kez dé sét meg -
elõ zõ en ki ál lí tott bi zony la tok alap ján nem kez de mé nyez -
he tõ. Amennyi ben a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben rög zí tett kez dé si idõ pon tot kö ve tõ 3 hó na pon
be lül nem kez di meg a be ru há zást vagy nem kez de mé nye -
zi a tá mo ga tás – vagy a tá mo ga tás egy ré szé nek – igény be -
vé te lét, és ké se del mét ezen idõ alatt nem men ti ki, a tá mo -
ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(4) A pro jek tek elõ ké szí té sé vel kap cso la to san a tá mo -
ga tás ban ré sze sít he tõ im ma te ri á lis ja vak, en ge dé lye zé si
ter vek költ sé ge i rõl a pá lyá za tok be nyúj tá sát meg elõ zõ
12. hó nap tól a pro jekt e ren de let 22. §-ának (2) és (3) be -
kez dé sei sze rin ti meg kez dé sé ig tar tó idõ szak so rán ke let -
ke zett szám lák is be nyújt ha tók.

(5) A szer zõ dés kö tést kö ve tõ en fel me rü lõ köz tar to zás,
va la mint a ked vez mé nye zett el len in du ló vég el szá mo lá si,
fel szá mo lá si, csõd- vagy cég bí ró sá gi tör lé si el já rás ese tén
a köz tar to zás meg fi ze té sé ig, csõd el já rás ese tén a csõd -
egyez ség jó vá ha gyá sá ig, adós ság ren de zé si el já rás ese tén
an nak be fe je zé sé ig, vég el szá mo lá si, fel szá mo lá si vagy
cég bí ró sá gi tör lé si el já rás ese tén pe dig a tá mo ga tás 30. §
(2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti vissza vo ná sá ig a tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sát fel kell füg gesz te ni.

(6) A cél elõ irány zat for rá sa i ból meg ítélt tá mo ga tá sok -
ból nem nyújt ha tó tá mo ga tá si elõ leg.

27. §

A cél elõ irány zat 2008. évi ke re té nek ter hé re meg ítélt
 támogatások fo lyó sí tá sát a ked vez mé nye zet tek nek leg ké -
sõbb a pro jekt be fe je zé sét kö ve tõ 60. na pig kez de mé nyez -
ni ük kell, és a pénz ügyi tel je sí tés nek leg fel jebb 2009. de -
cem ber 31-ig meg kell tör tén nie. A tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben rög zí tés re ke rü lõ, tá mo ga tás igény lé sé re ren del ke zés -
re álló idõ le tel tét meg elõ zõ en 30 nap pal az Ál lam kincs tár
írás ban, iga zol ha tó mó don hív ja fel a ked vez mé nye zett
 figyelmét a le hí vá si ha tár idõ re. A ked vez mé nye zett szá -
má ra írt le vél lel egy ide jû leg az Ál lam kincs tár a ta ná csot is
tá jé koz tat ja. Amennyi ben a ked vez mé nye zett a ha tár idõ
le jár tá ig nem kez de mé nye zi a tá mo ga tás igény be vé te lét,
az igény be nem vett tá mo ga tás tör lés re ke rül.

Pályázati biztosítékok, a támogatás
visszavonása, visszafizetése

28. §

(1) Jö ve de lem ter me lõ pro jek tek, va la mint for ga lom ké -
pes in gat la non meg va ló su ló ön kor mány za ti fej lesz té sek
ese té ben leg alább a tá mo ga tás 120%-ának meg fe le lõ
össze gû in gat lan jel zá log jog be jegy zé sé vel, bank vagy
más, ga ran cia vál la lás ra jo go sult in téz mény ga ran cia vál la -
lá sá val vagy kész fi ze tõ ke ze si szer zõ dés sel kell biz to sí té -
kot nyúj ta ni.

(2) In gat lan jel zá log jog for má já ban nyúj tott biz to sí ték
ese tén a tá mo ga tás kap csán be jegy zés re ke rü lõ jel zá log jog 
és az eset le ge sen azt meg elõ zõ rang he lyek re be jegy zett
jel zá log jo gok össze ge együt te sen nem ha lad hat ja meg az
in gat lan for gal mi ér té ké nek 70%-át. A har ma dik vagy azt
kö ve tõ rang he lyek re fel aján lott in gat lan jel zá log jo gok el -
fo gad ha tó sá gá ról a ta nács – az in gat lan értékesíthetõ sége,
for gal mi ér té ke, va la mint a fel aján lott rang he lyet meg elõ -
zõ rang he lye ken be jegy zett jel zá log jo gok össze gé nek
mér le ge lé sét kö ve tõ en – dönt. A jel zá log szer zõ dés meg -
kö té se és a jel zá log szer zõ dés hez kap cso ló dó an  benyújtott
mó do sí tá si kez de mé nye zé sek rõl szó ló dön té sek meg ho za -
ta la so rán az in gat lan for gal mi ér té két egy, 3 hó nap nál nem 
ré geb bi, be jegy zett ér ték becs lõ ál tal ki ál lí tott ér ték becs lés
alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(3) In gat lan jel zá log jog for má já ban nyúj tott biz to sí ték
ese tén a jel zá log jog gal ter helt in gat lan ra biz to sí tá si szer -
zõ dést kell köt ni. A biz to sí tá si szer zõ dés ben ked vez mé -
nye zett ként a mi nisz té ri u mot kell meg je löl ni.

(4) A jel zá log jog nak, a ga ran cia vál la lás nak, il let ve
a kész fi ze tõ ke ze si szer zõ dés nek leg alább a pro jekt meg -
kez dé sé tõl a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt va la mennyi
kö te le zett ség vé gét kö ve tõ har ma dik hó nap vé gé ig kell
fenn áll nia, il let ve szól nia. A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki
kell köt ni, hogy a szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek fel té te le
a biz to sí té kok ren del ke zés re ál lá sát – in gat lan jel zá log jog
ese tén a jel zá log jog be jegy zé sét – iga zo ló do ku men tum
Ál lam kincs tár hoz tör té nõ be nyúj tá sa.

(5) Amennyi ben a pro jekt záró el len õr zé se a vál lalt kö -
te le zett sé gek tel jes körû tel je sí té sét ál la pít ja meg, az
 Államkincstár a záró el len õr zést kö ve tõ 15 na pon be lül
a nyúj tott biz to sí té kok fel sza ba dí tá sa ér de ké ben nyi lat ko -
za tot ad ki.

(6) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek hez kap cso ló dó an nyúj tott 
biz to sí té kok jo go sult ja a mi nisz té ri um. A biz to sí té kok ról
szó ló szer zõ dé sek ben azon ban rög zí te ni kell, hogy a biz to -
sí té kok ról szó ló szer zõ dé sek alá írá sa, va la mint azok hoz
kap cso ló dó an, a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott mó do sí -
tó kez de mé nye zé sek el bí rá lá sa so rán a mi nisz té ri um ne vé -
ben a ta nács, míg a biz to sí té kok ér vé nye sí té se so rán az
 Államkincstár jár el. A ta nács a biz to sí té kok hoz kap cso ló -
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dó an meg ho zott mó do sí tó dön té se ik rõl az Ál lam kincs tár
ré szé re tá jé koz ta tást küld.

29. §

(1) A cél elõ irány zat ból tá mo ga tott be ru há zás sal lét re -
ho zott va gyon a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le -
zett sé gek tel je sü lé sé ig csak a ta nács elõ ze tes jó vá ha gyá sá -
val ide ge nít he tõ el, ad ha tó bér be vagy hasz ná lat ba. A ked -
vez mé nye zett ál tal a ta nács ré szé re kül dött, jó vá ha gyást
kérõ kez de mé nye zés nek tar tal maz nia kell an nak is mer te -
té sét, hogy a ked vez mé nye zett vagy más sze mély a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben fog lalt, fenn tar tá si, fog lal koz ta tá si
vagy adó zás elõt ti ered mény nö ve lé se iránt vál lalt kö te le -
zett sé ge it mi lyen mó don fog ja a tá mo ga tás sal lét re ho zott
va gyon el ide ge ní té sét, bér be vagy hasz ná lat ba adá sát
 követõen tel je sí te ni. 

(2) Ha a cél elõ irány zat ból tá mo ga tott be ru há zás sal lét -
re ho zott va gyon el ide ge ní té se, bér be vagy hasz ná lat ba
adá sa a ta nács elõ ze tes jó vá ha gyá sa nél kül tör té nik, ak kor
az igény be vett tá mo ga tás tel jes, ka mat tal nö velt össze ge
vissza fi ze té sé nek el ren de lé sé re és az igény be nem vett
 támogatás tel jes össze gé nek tör lé sé re ke rül sor. Eb ben az
eset ben a tá mo ga tást a 30. § (3) be kez dé sé ben rög zí tett
mér té kû ka mat tal nö velt összeg ben kell vissza fi zet ni az
Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett, tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je lölt szám la ja vá ra.

(3) Amennyi ben a ta nács elõ ze tes jó vá ha gyá sá val tör -
ténõ el ide ge ní tés re, bér be vagy hasz ná lat ba adás ra a
 támogatási szer zõ dés ben vál lalt – fenn tar tá si, fog lal koz ta -
tá si, adó zás elõt ti ered mény nö ve lé se irán ti és egyéb – kö -
te le zett sé gek más ál tal tör té nõ át vál la lá sá val ke rül sor, úgy 
a tá mo ga tást nem kell vissza fi zet ni a cél elõ irány zat ja vá ra.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te -
le zett sé gek jö võ be ni – ta nács ál tal jó vá ha gyott mó don tör -
té nõ – tel je sí té sét rész ben vagy egész ben más sze mély vál -
lal ja át, en nek té nyét a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá -
ban rög zí te ni kell. Amennyi ben a tá mo ga tás el le né ben
 vállalt kö te le zett sé gek rész le ge sen ke rül nek át vál la lás ra,
a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát mind a ked vez mé nye -
zett, mind pe dig a kö te le zett sé ge ket rész le ge sen át vál la ló
sze mély alá ír ja. Azon pro jek tek ese tén, ame lyek tá mo ga -
tá sa so rán a ren de let 28. §-a biz to sí ték nyúj tá sát írja elõ,
a ked vez mé nye zett nek és az át vál la ló nak a kö te le zett ség
át vál la lá sá nak ará nyá ban kell biz to sí té kot nyúj ta ni uk.
Amennyi ben a tá mo ga tás el le né ben vál lalt kö te le zett sé gek 
tel jes mér ték ben át vál la lás ra ke rül nek, az át vál la ló sze -
mély a tá mo ga tá si szer zõ dés ked vez mé nye zett je he lyé be
lép, va la mint a ren de let ben elõ ír tak sze rint biz to sí té kot
nyújt.

(5) Amennyi ben a cél elõ irány zat ból tá mo ga tott be ru há -
zás sal lét re ho zott va gyon el ide ge ní té sé re, bér be vagy
hasz ná lat ba adá sá ra a ta nács elõ ze tes jó vá ha gyá sá val
 kerül sor a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt – fenn tar tá si,

fog lal koz ta tá si, adó zás elõt ti ered mény nö ve lé se irán ti és
egyéb – kö te le zett sé gek más ál tal tör té nõ át vál la lá sa nél -
kül, úgy az igény be vett tá mo ga tást a jó vá ha gyás idõ pont -
já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat tal nö velt összeg ben
kell vissza fi zet ni az Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett, tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg je lölt szám la ja vá ra.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek ben fog lal ta kat a 8. § (1) be -
kez dés c) pont já nak cb) al pont ja sze rin ti jog cím alap ján
 támogatásban ré sze sí tett pro jek tek ese tén nem kell al kal -
maz ni, amennyi ben a pro jekt ön kor mány za ti tu laj don ban
lévõ tel kek elõ köz mû ve sí té sé re és ér té ke sí té sé re irá nyul.

30. §

(1) Az igény be vett tá mo ga tás ará nyos ré sze ka mat tal
nö velt össze gé nek vissza fi ze té sé vel és az igény be nem
vett tá mo ga tás vissza vo ná sá val és tör lé sé vel jár, ha

a) a vál lalt fenn tar tá si kö te le zett ség a kö te le zett ség tel -
jes idõ tar ta mát te kint ve csak rész ben, de 75%-ot megha -
ladó mér ték ben tel je sül, vagy

b) az adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re irá nyu ló kö te -
le zett ség a kö te le zett ség bár me lyik évé ben csak rész ben,
de 75%-ot meg ha la dó mér ték ben tel je sül, vagy 

c) a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség a kö te le zett ség tel jes
idõ tar ta mát te kint ve csak rész ben, de 75%-ot meg ha la dó
mér ték ben tel je sül olyan mó don, hogy a tel je sí tés mér té ke
a kö te le zett ség min den évé ben meg ha lad ja a 75%-ot, vagy

d) a jó vá ha gyott cél ki tû zés csak rész ben, de 75%-ot
meg ha la dó mér ték ben va ló sul meg.

(2) Az igény be vett tá mo ga tás tel jes, (3) be kez dés sze -
rin ti ka mat tal nö velt vissza fi ze té sé vel és az igény be nem
vett tá mo ga tás vissza vo ná sá val és tör lé sé vel jár, ha

a) a pro jekt 33. § (1) be kez dé se sze rin ti be fe je zé sé re
nem ke rül sor, vagy

b) az el fo ga dott cél tól el té rõ pro jek tet va ló sí ta nak meg, 
vagy

c) a fenn tar tá si kö te le zett ség a kö te le zett ség tel jes idõ -
tar ta mát te kint ve 75%-ot meg nem ha la dó mér ték ben tel je -
sül, vagy

d) az adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re irá nyu ló kö te -
le zett ség a kö te le zett ség bár me lyik évé ben 75%-ot meg
nem ha la dó tel je sül, vagy

e) a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség a kö te le zett ség bár -
me lyik évé ben 75%-ot meg nem ha la dó mér ték ben tel je -
sül, vagy

f) a ked vez mé nye zett az e ren de let sze rin ti, il le tõ leg
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett vissza té rí té si, vissza -
fi ze té si, tá jé koz ta tá si, együtt mû kö dé si vagy egyéb kö te le -
zett sé gét ha tár idõn be lül nem tel je sí ti, vagy

g) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek
ma ra dék ta lan tel je sí té sét meg elõ zõ en a ked vez mé nye zett
vég el szá mo lá sa irán ti el já rás ve szi kez de tét, vagy el le ne
fel szá mo lá si, vagy egyéb, jog utód nél kü li meg szû né sét
ered mé nye zõ el já rás in dul.
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(3) A ka mat a vissza vo nás kor ér vé nyes jegy ban ki alap -
ka mat két sze re se. A ka ma tot a tá mo ga tás igény be vé te lé tõl
a ta nács nak vagy az ügy nök ség nek a tá mo ga tá si szer zõ dés
nem meg fe le lõ tel je sí té sé rõl való ér te sü lé sét iga zo ló do ku -
men tum kel te zé sé ig ter je dõ idõ szak ra kell fel szá mí ta ni.
A tá mo ga tá si szer zõ dés nem meg fe le lõ tel je sí té sé rõl való
ér te sü lést iga zo ló do ku men tum kel te zé sé nek hely szí ni
 ellenõrzési jegy zõ könyv ese tén a jegy zõ könyv alá írá sá nak 
dá tu mát, a (2) be kez dés g) pont já ban sze rep lõ el já rá sok
ese tén az el já rás meg in du lá sá ról tá jé koz ta tó Cég köz löny
dá tu mát kell te kin te ni. A ka mat össze gét – az ügy nök ség -
gel együtt mû köd ve – az Ál lam kincs tár ha tá roz za meg.

(4) A vissza vont tá mo ga tást és ka ma ta it az Ál lam kincs -
tár ál tal ve ze tett, tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt szám -
lá ra, a vissza vo nás ról szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl
 számított 30 na pon be lül kell be fi zet ni.

(5) Ab ban az eset ben, ha a tá mo ga tás és ka ma tai be fi ze -
té sé re a (4) be kez dés ben rög zí tett ha tár idõn túl ke rül sor,
a kö te le zett ség tel jes össze gé re a ha tár idõ tõl a 31. § sze -
rinti rész let fi ze té si kez de mé nye zés ta nács hoz vagy ügy -
nök ség hez tör té nõ iga zol ha tó be ér ke zé sé ig, ilyen kez de -
mé nye zés hi á nyá ban a vissza fi ze té si kö te le zett ség ma ra -
dék ta lan tel je sí té sé ig a ké se de lem mel érin tett nap tá ri fél -
évet meg elõ zõ utol só na pon ér vé nyes jegy ban ki alap ka -
mat fe lé vel meg egye zõ mér té kû ké se del mi ka ma tot kell
fel szá mí ta ni.

(6) A vissza vont tá mo ga tá sok kal kap cso la tos kö ve te lés -
ke ze lé si fel ada to kat az Ál lam kincs tár lát ja el.

(7) Az e ren de let ál tal meg ha tá ro zott vissza té rí té si vagy
vissza fi ze té si kö te le zett ség mél tá nyos sá gi okok ból tör -
ténõ mér sék lé sé re vagy el en ge dé sé re nincs le he tõ ség.

(8) Amennyi ben e ren de let vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés
a ked vez mé nye zett szá má ra nem ha tá roz meg ha tár idõt,
a ta náccsal, az ügy nök ség gel, az Ál lam kincs tár ral vagy
a mi nisz ter rel való együtt mû kö dé se ke re té ben fenn ál ló
 kötelezettségeit 30 na pon be lül kell tel je sí te nie. Az együtt -
mû kö dé si kö te le zett ség ha tár idõ ben való tel je sí té sé nek
 elmulasztása ese tén a (2) be kez dés f) pont já ban sze rep lõ
jog kö vet kez mé nyek tõl csak ab ban az eset ben le het el te -
kin te ni, ha a ked vez mé nye zett a ren de let ben vagy tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben rög zí tett ha tár idõ tõl – en nek hi á nyá ban
a 30. nap tól – szá mí tott 10 na pon be lül ké se del mét ki men -
ti. Ezen ha tár idõt kö ve tõ en to váb bi iga zo lás nak he lye
nincs.

31. §

(1) Amennyi ben a 30. § (1) vagy (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rin ti vissza vo nás ból adó dó vissza fi ze té si kö te le -
zett ség egy összeg ben tör té nõ tel je sí té se a ked vez mé nye -
zett gaz dál ko dá sát sú lyo san ve szé lyez tet né, a ked vez mé -
nye zett 30. § (4) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn be lül be -
nyúj tott kez de mé nye zé se ese tén le he tõ ség van a kö te le -

zett ség rész le tek ben tör té nõ tel je sí té sé re. A rész let fi ze té si
kez de mé nye zés el fo ga dá sá ról, va la mint a tör lesz tés idõ -
beli üte me zé sé rõl a ta nács sa ját ha tás kö ré ben el jár va dönt.

(2) Gaz da sá gi tár sa sá gok ál tal tel je sí ten dõ visszafize -
tési kö te le zett ség csak ak kor te kint he tõ a gaz dál ko dást
 súlyosan ve szé lyez te tõ mér té kû nek, ha a kö te le zett ség
össze ge a ked vez mé nye zett utol só le zárt évi ár be vé te lé nek 
10%-át meg ha lad ja.

(3) A vissza fi ze tés fu tam ide je nem le het hosszabb
36 hó nap nál. A tör lesz té si üte me zés hez kap cso ló dó an
meg ho zott dön té se so rán a ta nács el fo gad hat tü rel mi idõ -
sza kot, a tör lesz tés fu tam ide je azon ban ez zel együtt sem
ha lad hat ja meg a 36 hó na pot.

(4) A vissza fi ze tés üte me zé sét a tá mo ga tá si szer zõ dés
mó do sí tá sá ban kell rög zí te ni. A tá mo ga tá si szer zõ dés
ilyen irá nyú mó do sí tá sá ban sze re pel nie kell, hogy a
vissza fi ze té si kö te le zett ség egy sze ri, 30 na pot meg nem
ha la dó ké se del mes tel je sí té se ese tén a ké se de lem mel érin -
tett összeg után a 30. § (5) be kez dé se sze rin ti ké se del mi
ka mat ke rül a ké se de lem idõ tar ta má ra fel szá mí tás ra.

(5) A tel jes fenn ál ló tar to zás ese dé kes sé vá lik, és an nak
össze gét a be fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra szá mí tott,
30. § (5) be kez dé se sze rin ti ké se del mi ka mat ter he li,
amennyi ben 30 na pon be lül a (4) be kez dés sze rin ti, ka mat -
tal nö velt össze gû rész let vissza fi ze té sé re nem ke rül sor,
vagy a ked vez mé nye zett má so dik al ka lom mal ké se de lem -
be esik.

(6) A rész let fi ze tés rõl szó ló szer zõ dés mó do sí tás ha tály -
balé pé sé nek fel té te le a tör lesz té si üte me zés vé gét kö ve tõ
30. na pig szó ló, 28. § sze rin ti, leg alább a fenn ál ló vissza -
fizetési kö te le zett ség 120%-ának meg fe le lõ össze gû biz to -
sí ték nyúj tá sa.

A projekt ellenõrzése, befejezése, lezárása

32. §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak és a kö te -
le zett ség vál la lás tel je sí té sé nek el len õr zé sét az Ál lam -
kincs tár és az érin tett ügy nök ség együt te sen vég zi. El len -
õr zé sek le foly ta tá sá ra a mi nisz ter is jo go sult. A pá lyá zat
be nyúj tá sá tól a pro jekt 33. § (2) be kez dé se sze rin ti le zá rá -
sá ig tar tó idõ szak ban – a pá lyá zó val, ked vez mé nye zet tel
tör tént elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en – bár mi kor az Ál lam -
kincs tár és az ügy nök ség kö zö sen együtt mû köd ve hely -
színi el len õr zést foly tat hat le. A fej lesz tés meg va ló sí tá sát
kö ve tõ en, a pro jekt hez kap cso ló dó utol só pénz ügyi el szá -
mo lás be nyúj tá sa után leg fel jebb 3 hó na pon be lül az
 Államkincstár és az ügy nök ség kö zö sen együtt mû köd ve
utó el len õr zést vé gez. Az utó el len õr zés so rán fel vett jegy -
zõ könyv ben a ked vez mé nye zet tet nyi lat koz tat ni kell ar ról, 
hogy a fel nem hasz nált tá mo ga tás ról vég le ge sen le mond.
Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ke re té ben a ked vez -
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mé nye zett fenn tar tá si, fog lal koz ta tá si vagy adó zás elõt ti
ered mény nö ve lé se iránt kö te le zett sé get vál lalt, az Ál lam -
kincs tár és az ügy nök ség ezen kö te le zett sé gek idõ tar ta ma
so rán éven te el len õr zi a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lal tak
tel je sí té sét.

(2) Az el len õr zé sek meg ál la pí tá sa it az el len õr zést vég zõ 
szer vek a ked vez mé nye zet tel kö zö sen ké szí tett jegy zõ -
könyv ben rög zí tik. A tá mo ga tás nem szer zõ dés sze rû fel -
hasz ná lá sa vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le -
zett sé gek nem meg fe le lõ tel je sí té se ese tén az el len õr zést
vég zõ szer vek ja vas la tot tesz nek a szük sé ges in téz ke dé sek 
meg té te lé re.

(3) A tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek ha tá sa it ér té -
ke lõ je len té se ket, a fo lya mat ban lé võk nyo mon kö ve té sét
és pénz ügyi el len õr zé sét tar tal ma zó elem zé se ket a ta nács
– az Ál lam kincs tár ral együtt mû köd ve – a mi nisz ter ál tal
a 34. § alap ján biz to sí tott for rás ról szó ló meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal éven te el ké szí ti,
és a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 15-ig meg kül di a mi nisz -
ter ré szé re.

(4) A tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a
 támogatás for rá sa i nak fel hasz ná lá sát el len õr zés cél já ból
a könyv vi te li el szá mo lá sa i ban el kü lö ní tet ten és nap ra ké -
szen nyil ván tar ta ni és az el len õr zés re fel jo go sí tott szer vek
meg ke re sé sé re az el len õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges
 tájékoztatást meg ad ni.

33. §

(1) A tá mo ga tás sal meg va ló su ló pro jek tet a 22. § (2) és
(3) be kez dé se i ben fog lal tak sze rin ti meg kez dést kö ve tõ
24 hó na pon be lül be kell fe jez ni. Egy pro jekt ak kor te kint -
he tõ be fe je zett nek, ha a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott fel adat, cél szer zõ dés sze rû en tel je sült.

(2) Egy pro jekt ak kor te kint he tõ le zárt nak, ha a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben vál lalt fenn tar tá si és egyéb, a be fe je zést
kö ve tõ idõ szak ra néz ve vál lalt kö te le zett ség a ta nács ál tal
el fo ga dott mó don tel je sült.

A decentralizált támogatási rendszer
mûködtetésének forrásai

34. §

(1) A ta ná csok ré szé re 2008. év ben a költ ség ve té si tör -
vény 1. szá mú mel lék le té nek XI. Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 12. Fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok cím, 3. Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ -
irány zat al cím, 4. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra -
mok jog cím cso port ter hé re for rás biz to sít ha tó a 4. De cent -
ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog cím cso port, va la -
mint a költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le té nek

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze -
mé lyi jö ve de lem adó ja fe je ze té ben sze rep lõ

a) 5. cím Köz pon to sí tott elõ irány za tok kö zött fel tün te -
tett, a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
14. pont já ban meg ha tá ro zott te le pü lé si ön kor mány za ti
 szilárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak
tá mo ga tá sa,

b) 10. cím A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis
ma i or fel ada ta i nak tá mo ga tá sa, va la mint

c) 13. cím A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel -
zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa
elõ irány za tok kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ke re te i -
nek fel hasz ná lá sa ér de ké ben fenn tar tott pá lyá za ti rend -
szerek mû köd te té sé hez. A pá lyá za ti rend sze rek mû köd te -
té sé hez biz to sí tott for rás mér té ke a pá lyá za ti ki írás ban sze -
rep lõ – kö te le zett ség vál la lá sok kal nem ter helt – for rá sok
össze gé nek leg fel jebb 3,5%-a le het.

(2) A pá lyá za ti rend sze rek mû köd te té sé re for dít ha tó, az
(1) be kez dés sze rin ti for rás ról az éves sza bad ke ret függ -
vé nyé ben, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz ná lá sa kor a pá lyá -
za ti rend szer ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek be vo ná sá ról,
az el vég zen dõ fel ada tok ról, az el is mer he tõ költ sé gek rõl,
to váb bá az el szá mo lás rend jé rõl a mi nisz ter, va la mint a
 tanács és az ügy nök ség meg ál la po dást köt nek. A meg ál la -
po dás ke re té ben a mi nisz ter a for rá sok ren del ke zés re
 bocsátását, míg a ta nács és az ügy nök ség leg alább az
 alábbi fel ada tok el lá tá sát vál lal ják:

a) a pá lyá za ti fel hí vá sok elõ ké szí té sét és meg je len te té sét;
b) a be ér ke zõ pá lyá za tok ke ze lé sét;
c) a tá mo ga tá si dön té sek elõ ké szí té sét és meg ho za ta lát;
d) a tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té sét;
e) a tá mo ga tá sok szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sá nak el len -

õr zé sét;
f) a tá mo ga tá sok nem szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa

ese tén a tá mo ga tás vissza vo ná sá ról szó ló dön té sek elõ ké -
szí té sét és meg ho za ta lát;

g) a tá mo ga tá si szer zõ dé sek mel lék le té ben fel aján lott
biz to sí té kok hoz kap cso ló dó dön té sek elõ ké szí té sét és
meg ho za ta lát;

h) a tá mo ga tá sok kal kap cso la tos kom mu ni ká ci ós fel -
ada tok el lá tá sát;

i) a for rá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ada tok szol -
gál ta tá sát.

A CÉLELÕIRÁNYZAT KÖZPONTI KERETÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A célelõirányzat központi keretének felhasználási céljai

35. §

(1) A köz pon ti ke ret ter hé re a mi nisz ter – ke ret fel osz tó
dön té se alap ján – for rást biz to sít hat

a) a köz pon ti pá lyá za ti rend szer tá mo ga tá si ke ret össze -
gé re;
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b) ki emelt tér sé gek össze han golt fej lesz té si program -
jai nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben;

c) a 311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 2. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér -
sé gek ben gaz da sá gi és fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek
meg ol dá sát se gí tõ, fog lal koz ta tá si kö te le zett ség gel járó
be ru há zá sok meg va ló sí tá sa ér de ké ben, mi nisz te ri egye di
tá mo ga tá si dön té sek ke ret össze gé re;

d) ön kor mány za tok kor mány ha tá ro zat ban rög zí tett
vál ság hely ze té nek meg ol dá sa ér de ké ben, mi nisz te ri egye -
di tá mo ga tá si dön té sek ke ret össze gé re;

e) a tá mo ga tá si rend szer mû köd te té sé vel kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sá ra;

f) a re gi o ná lis iden ti tás tu dat erõ sí té sé re, il let ve a ha zai
fej lesz té si prog ra mok kal össze füg gõ kom mu ni ká ci ó ra és
mar ke ting re;

g) te rü let fej lesz té si kép zés sel, elem zés sel, ter ve zés sel,
ku ta tás-fej lesz tés sel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra;

h) te rü let- és te le pü lés ren de zé si, va la mint te le pü lés -
üze mel te té si tár gyú pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz, és

i) utó fi nan szí ro zás sal meg va ló su ló transz na ci o ná lis
pro jek tek ben való rész vé tel hez szük sé ges for rá sok ren del -
ke zés re ál lá sa ér de ké ben.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti jog cím alap ján
 beruházási tá mo ga tás nyújt ha tó. A te rü let fej lesz tés szem -
pont já ból leg hát rá nyo sabb hely ze tû tér sé gek ben gazda -
sági és fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek meg ol dá sát se gí tõ,
fog lal koz ta tá si kö te le zett ség gel járó be ru há zá sok meg -
valósítása ér de ké ben tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ked vez mé -
nye zett a tá mo ga tás el le né ben fog lal koz ta tá si kötelezett -
séget, va la mint fenn tar tá si kö te le zett sé get vál lal. Az egy
pro jekt re ad ha tó tá mo ga tás leg ala cso nyabb és leg ma ga -
sabb össze gét, va la mint a tá mo ga tá si in ten zi tás el ér he tõ
leg na gyobb mér té két a mel lék let tar tal maz za. Az ezen jog -
cím, va la mint az (1) be kez dés d) pont ja alap ján meg ítélt
tá mo ga tá sok tá mo ga tá si szer zõ dé se i nek meg kö té se,
 módosítása, a vál lalt kö te le zett sé gek el len õr zé se és a
 támogatás eset le ges vissza vo ná sa kap csán a cél elõ irány zat 
de cent ra li zált ke re té re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
a meg fe le lõ el té ré sek kel al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés h) pont já ban fog lal tak ese té ben nor -
ma tív el já rás sal tá mo ga tás nyújt ha tó a fej lesz té si for rá sok
ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa ér de ké ben egyes te le pü lés ren -
de zé si fel ada tok kö zös meg ol dá sá hoz, va la mint or szá gos
vagy tér sé gi ér dek bõl szük sé ges te le pü lés ren de zé si te vé -
keny ség hez.

A központi pályázati rendszer mûködése

36. §

(1) A mi nisz ter az 1. § (2) be kez dé sé nek e) pont ja alap -
ján, a köz pon ti ke ret bõl a 35. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján biz to sí tott for rá sok ter hé re JES SI CA-tí pu sú,
vissza for gó rend sze rû tá mo ga tást nyújt hat me gyei jogú

vá ro sok és fõ vá ro si ke rü le tek ön kor mány za ta i nak több -
ségi tu laj do ná ban álló, az In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té -
gi ák ré szét ké pe zõ fej lesz té sek meg va ló sí tá sá ért fe le lõs
gaz da sá gi tár sa sá gok ré szé re gaz da sá gi, kö zös sé gi funk -
ciókat, vá ro si funk ci ó kat, va la mint a köz szfé ra funk ci ó i -
nak meg erõ sí té sét szol gá ló, min ta pro jekt jel le gû pro jekt -
je i nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben, ame lyek cél ja:

a) ke res ke del mi, gaz da sá gi sze rep lõk ösz tön zé se a
 várossal való szer ves együtt mû kö dés és együtt élés cél já -
ból a fenn tart ha tó sá got szem elõtt tart va;

b) a he lyi iden ti tást, kö zös ség for má lást erõ sí tõ te rek,
lé te sít mé nyek fej lesz té se;

c) az él he tõ vá ros vagy vá ros rész köz pon ti te rü le tek
meg te rem té se, a vá ros épí té szet és az épí tett kör nye zet
 minõségének fej lesz té se;

d) a köz szfé ra ügy fél ba rát szol gál ta tó funk ci ó já nak
erõ sí té se;

e) a kör nye zet tu da tos sá got erõ sí tõ és a he lyi fog lal koz -
ta tást ja ví tó fej lesz té sek meg va ló sí tá sa.

(2) A mi nisz ter a tá mo ga tás ra vo nat ko zó fel hí vást a
 kiválasztási szem pont rend szer rel együtt 2008. jú ni us
30-ig a mi nisz té ri um hon lap ján te szi köz zé az ál la mi
 vagyonról szó ló 2007. évi CVI. tör vény ren del ke zé se i vel
össz hang ban. A min ta pro jekt ja vas la to kat 2008. au gusz tus 
31-ig le het be nyúj ta ni a fel hí vás ban meg ha tá ro zott for -
mában.

(3) A hi á nyos ja vas la tok hi ány pót lá sá nak mód já ról és
ha tár ide jé rõl a fel hí vás ren del ke zik. A pá lyá za tok ér té ke -
lé sét és a tá mo ga tá si dön té sek elõ ké szí té sét a mi nisz ter
 által ki je lölt Szak ér tõi Bi zott ság vég zi. A Szak ér tõi Bi zott -
ság leg alább 3, leg fel jebb 9 sza va za ti jog gal ren del ke zõ
tag ból, va la mint ta nács ko zá si jog gal ren del ke zõ ta gok ból
áll. A Szak ér tõi Bi zott ság a mun ká ját a maga ál tal meg -
határozott ügy rend alap ján vég zi. A Szak ér tõi Bi zott ság
tag jai e mi nõ sé gük ben nem uta sít ha tók, és e tevékeny -
ségük el lá tá sá ért kü lön dí ja zás nem il le ti meg õket.
A Szak ér tõi Bi zott ság tag ja i nak ti tok tar tá si és össze fér he -
tet len sé gi nyi lat ko za tot kell ten ni ük. A Szak ér tõi Bi zott -
ság tag ja a Szak ér tõi Bi zott ság ülé sén kö te les ha la dék ta la -
nul be je len te ni, ha va la mely pá lyá zat vo nat ko zá sá ban vele 
szem ben össze fér he tet len ség áll fenn. A for ma i lag és tar -
tal mi lag tel jes ja vas la tok ról a Szak ér tõi Bi zott ság egye di
dön tés-elõ ké szí tõ ér té ke lés sel alá tá masz tott dön té si ja vas -
la tot ké szít. A Szak ér tõi Bi zott ság ja vas la ta alap ján a for -
rá sok oda íté lé sé rõl a mi nisz ter leg ké sõbb 2008. no vem -
ber 30-ig dönt.

(4) A tá mo ga tás for má ja vissza té rí ten dõ tá mo ga tás
vagy vissza té rí ten dõ tõ ke be fek te tés.

(5) A vissza té rí ten dõ tá mo ga tá sok ra a 6. § (6) be kez dé -
sé ben sze rep lõ sza bá lyo kat kell al kal maz ni az aláb bi el té -
ré sek kel:

a) a vissza té rí tés vég sõ ha tár ide je 2015. de cem ber 31.;
b) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tott az igény be

vett tá mo ga tás össze gé nek Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
ál tal, a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak hó nap já tól a vissza té rü -
lés hó nap já ig ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó an köz zé tett
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 fogyasztóiár-indexek alap ján szá mí tott mér ték kel nö velt
vissza té rí té sé re vál lal kö te le zett sé get.

(6) A tá mo ga tás vissza té rí ten dõ tõ ke be fek te tés for má já -
ban tör té nõ meg íté lé se ese tén a mi nisz té ri um, a ked vez mé -
nye zett, va la mint az érin tett me gyei jogú vá ros vagy fõ vá -
ro si ke rü let ön kor mány za ta szin di ká tu si szer zõ dést köt -
nek, amely ben leg alább az aláb bi ak ról kell ren del kez ni ük:

a) a tõ ke be fek te tés össze gé rõl és idõ tar ta má ról, amely -
nek vége leg ké sõbb 2015. de cem ber 31. le het;

b) ar ról, hogy a tõ ke be fek te tés fe jé ben a mi nisz té ri um
a gaz da sá gi tár sa ság irá nyí tá sá ban 50%+1 sza va za tot
 szerez;

c) a tár sa ság irá nyí tá sá hoz kap cso ló dó an a sza va za tok
há rom ne gye des több sé gét igény lõ kér dé sek rõl;

d) ar ról, hogy el sõ sor ban a ked vez mé nye zett, má sod -
sor ban az érin tett me gyei jogú vá ros vagy fõ vá ro si ke rü let
ön kor mány za ta a tõ ke be fek te tés idõ tar ta má nak vé gén a
 támogatás ke re té ben meg szer zett ré sze se dést a tá mo ga tá si
összeg Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal, a tá mo ga tás
 folyósításának hó nap já tól a vissza vá sár lás hó nap já ig ter je -
dõ idõ szak ra vo nat ko zó an köz zé tett fo gyasz tói ár-in de xek
alap ján szá mí tott mér ték kel nö velt össze gé ért vá sá rol ja
vissza;

e) a d) pont sze rin ti ki vá sár lás biz to sí té ka i ról;
f) a gaz da sá gi tár sa ság mû kö dé sé hez kap cso ló dó an

 arról, hogy az irá nyí tó és el len õr zõ tes tü le tek ben a mi nisz -
té ri um ál tal de le gált tag rész vé te lét biz to sí ta ni kell;

g) ar ról, hogy a gaz da sá gi tár sa ság könyv vizs gá ló já nak 
sze mé lyé re a mi nisz ter jo go sult ja vas la tot ten ni.

(7) A (4) be kez dés alap ján vissza té rü lõ for rás az elõ -
irány zat köz pon ti ke re té nek be vé te lét ké pe zi, ar ról a
 miniszter is mé tel ten, e ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést
hoz hat.

(8) A köz pon ti pá lyá za ti rend szer re vo nat ko zó fel hí vás
a fen ti ek nél szi go rúbb ren del ke zé se ket is meg ha tá roz hat.

A kiemelt térségek összehangolt fejlesztési
programjainak támogatásával kapcsolatos szabályok

37. §

(1) Fej lesz té si prog ram ja ik tá mo ga tá sa ér de ké ben a
 miniszter meg ál la po dást köt het a Ba la ton Fej lesz té si
 Tanáccsal, a Bu da pes ti Agg lo me rá ci ós Fej lesz té si
 Tanáccsal, a Ti sza-tó Tér sé gi Fej lesz té si Ta náccsal, a Ve -
len cei-tó–Vér tes Tér sé gi Fej lesz té si Ta náccsal, a Szi get -
köz–Fel sõ-Du na men te Tér sé gi Fej lesz té si Ta náccsal, a
Du na ka nyar Tér sé gi Fej lesz té si Ta náccsal, a Du na–Ti sza
közi Hát sá gi és Rác ke vei-So rok sá ri Du na ág Tér sé gi Fej -
lesz té si Ta náccsal. A meg ál la po dás cél ja olyan eu ró pai
uni ós for rá sok ból nem tá mo gat ha tó fej lesz té si cé lok meg -
va ló sí tá sa, ame lyek a ki emelt tér ség és az érin tett ré gió
vagy ré gi ók kö zöt ti együtt mû kö dést is elõ se gí tik. En nek
ke re té ben, a 35. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján biz -
to sí tott for rás ter hé re le he tõ ség van kü lö nö sen az aláb bi

cé lok hoz kap cso ló dó kis pro jek te ket össze fo gó, ki emelt
tér sé gi je len tõ sé gû prog ra mok meg va ló sí tá sá ra:

a) az 1. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti cél te rü let
vo nat ko zá sá ban bûn meg elõ zést, a köz biz ton ság ja ví tá sát
szol gá ló, te le pü lé sek vagy kis tér sé gek össze fo gá sá val,
vagy ön kén tes sé gen, ön szer ve zõ dé sen ala pu ló pro jek tek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben, vagy

b) az 1. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti cél te rü let
vo nat ko zá sá ban mû em lé kek vagy azon mú ze u mok fej -
lesz té sé re, ame lyek lá to ga tó i nak szá ma a pá lyá zat be nyúj -
tá sát meg elõ zõ év ben nem éri el az 5000 fõt, vagy

c) az 1. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti cél te rü let
vo nat ko zá sá ban fran chi se rend sze rek bõ ví té se ér de ké ben.

(2) A tér sé gi fej lesz té si ta nács az (1) be kez dés sze rin ti,
a te rü le ti leg érin tett ré gi ók ta ná csa i val elõ ze te sen egyez te -
tett prog ram ját leg ké sõbb 2008. jú ni us 30-ig kül di meg a
mi nisz ter ré szé re. A mi nisz ter a prog ram tá mo ga tá sá ról
2008. jú li us 31-ig hoz dön tést.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti jog cím ese tén
 elszámolható költ ség nek mi nõ sül nek a köz vet le nül a pro -
jekt tel össze füg gés ben fel me rü lõ uta zá si és szer ve zé si
költ sé gek (leg fel jebb a pro jekt összes költ sé gé nek 15%-a
mér té ké ig), a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges esz kö -
zök szám vi te li tör vény 47–48. §-ai, va la mint 51. §-a sze -
rin ti be ke rü lé si ér té ke. El szá mol ha tó ak to váb bá a pro jekt -
tel köz vet le nül össze füg gõ elõ adói, szak ér tõi dí jak, leg fel -
jebb az összes el szá mol ha tó költ ség 10%-a mér té ké ig.

(4) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti jog cím ese tén
 elszámolható költ ség nek mi nõ sül nek a köz vet le nül a pro -
jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök bér le ti díja és
a szám vi te li tör vény 47–48. §-ai, va la mint 51. §-a sze rin ti
be ke rü lé si ér té ke, va la mint az igény be vett szol gál ta tá sok
díja.

(5) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rint cse kély össze gû
 támogatás nyújt ha tó. A cse kély össze gû tá mo ga tás ra a
12. §-ban fog lalt sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal az el té -
rés sel, hogy a jog cím sze rint nyúj tott tá mo ga tá sok vo nat -
ko zá sá ban el szá mol ha tó költ ség nek a fran chi se szer zõ dés -
ben elõ írt fel té te lek tel je sí té se ér de ké ben köz vet le nül
szük sé ges tár gyi esz kö zök nek a szám vi te li tör vény
47–48. §-ai, va la mint 51. §-a sze rin ti be ke rü lé si ér té ke.

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

38. §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok ha tá lya alá
tar to zó tá mo ga tá sok kal kap cso la tos sza bá lyo zást tar tal -
maz:

a) A Bi zott ság 1628/2006/EK ren de le te (2006. ok tó -
ber 24.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná -
lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
(HL L 302., 2006. 11. 1., 29–40. o.);

b) A Bi zott ság 70/2001/EK ren de le te (2001. ja -
nuár 12.) az EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és
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 középvállalkozásoknak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör -
té nõ al kal ma zá sá ról (HL L 10., 2001. 1. 13., 33–42. o.);

c) A Bi zott ság 1998/2006/EK ren de le te (2006. de -
cember 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
 támogatásokra való al kal ma zá sá ról (HL L 379.,
2006. 12. 28., 5–10. o.).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel a te rü let- és ré gió fej -
lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló 90/2004. (IV. 25.) Korm. ren de let ha tá lyát
vesz ti, azon ban ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ tá mo -
ga tá si ügyek ben még al kal maz ni kell. E ren de let al kal ma -
zá sá ban fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá si ügy, amely ben a te -
rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 90/2004. (IV. 25.) Korm. ren -
de let sze rin ti tá mo ga tá si jog cí mek hez kap cso ló dó an szer -
zõ dé ses kö te le zett sé gek áll nak fenn.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelethez

A célelõirányzat decentralizált, valamint központi keretébõl nyújtható legkisebb és legnagyobb
támogatási összeg célonként

A cél elõ irány zat de cent ra li zált ke re té bõl tá mo gat ha tó cé lok

Tá mo ga tá si jog cím
A pro jek ten ként ad ha tó

leg ki sebb tá mo ga tás
(ezer Ft)

A pro jek ten ként ad ha tó
leg na gyobb tá mo ga tás

(ezer Ft)

Leg na gyobb
tá mo ga tá si in ten zi tás

(%)

8. § (1) be kez dés a) pont –  3 000 80
8. § (1) be kez dés b) pont ba) al pont 1 000 50 000  50*
8. § (1) be kez dés b) pont bb) al pont –  5 000 50
8. § (1) be kez dés b) pont bc) al pont – 10 000 80
8. § (1) be kez dés b) pont bd) al pont  300  5 000 80
8. § (1) be kez dés c) pont ca) al pont 1 000  5 000 80
8. § (1) be kez dés c) pont cb) al pont 3 000 15 000 65
8. § (1) be kez dés d) pont 1 000  5 000 50

* A tá mo ga tá si in ten zi tás az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó, bár mely ál lam ház tar tá si for rás ból szár -
mazó összes tá mo ga tás tá mo ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 30. §-ában meg ha tá ro zott mér té ket.

A köz pon ti pá lyá za ti rend szer ke re te in be lül tá mo gat ha tó cé lok

Tá mo ga tá si jog cím
A pro jek ten ként ad ha tó

leg ki sebb tá mo ga tás
(ezer Ft)

A pro jek ten ként ad ha tó
leg na gyobb tá mo ga tás

(ezer Ft)

Leg na gyobb
tá mo ga tá si in ten zi tás

(%)

35. § (1) be kez dés c) pont  50 000 200 000 50
35. § (1) be kez dés d) pont  10 000  50 000 90
36. § 300 000 700 000 50

A ki emelt tér sé gek össze han golt fej lesz té si prog ram ja i nak tá mo ga tá si cél jai

Tá mo ga tá si jog cím
A pro jek ten ként ad ha tó

leg ki sebb tá mo ga tás
(ezer Ft)

A pro jek ten ként ad ha tó
leg na gyobb tá mo ga tás

(ezer Ft)

Leg na gyobb
tá mo ga tá si in ten zi tás

(%)

37. § (1) be kez dés a) pont – 10 000 80
37. § (1) be kez dés b) pont 2 000 30 000 50
37. § (1) be kez dés c) pont 2 000 20 000 50



A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
7/2008. (V. 26.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té -
se ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 8,50%.

2.  §

(1) E ren de let 2008. má jus 27-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 6/2008.
(IV. 28.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2008. má jus 26-án hir de ti ki.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
22/2008. (V. 26.) EüM

rendelete

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  § (3) be kez dés c) pont já ban,
(4) be kez dés l) és m) pont já ban, va la mint (7) be kez dé sé -
ben, il let ve a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok -
ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  § (3) be kez dés b) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)

Korm. ren de let 1.  § a) és b) pont ja sze rin ti fel adat kö röm -
ben el jár va – a 3.  § (1) be kez dé se te kin te té ben a pénz ügy -
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont ja sze rin ti feladat -
körében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem:

1.  §

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

„(8) A 99M 959A-L, il let ve a 9511–9515 HBCs-k el -
szá mo lá sa ese tén – ide ért ve a ne ve zett HBCs-k kú ra sze rû
el lá tá si for má it is – a „Nyil ván tar tott – és az E. Alap ból a
959A-L, il let ve a 9511–9515 HBCs-k sze rint fi nan szí ro -
zott – da ga nat el le nes te rá pi ák” Ké zi köny vé ben (a továb -
biak ban: Ké zi könyv) meg ha tá ro zott pro to kol lok pa ra mé -
te rei mel lett az aláb bi a kat kell figye lembe ven ni:”

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

„(14) A ha tár na pon be lü li is mé telt fel vé tel (a 14. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel) az elõ zõ
el lá tás sal össze von va egy el lá tá si eset nek szá mít. Az azo -
nos HBCs-be tar to zó kú ra sze rû el lá tás – ki vé ve a 99M
959A-L, il let ve a 9511–9515 HBCs-k – egyes ke ze lé sei
(fá zi sok) egy el lá tá si eset nek szá mí ta nak, füg get le nül at -
tól, hogy am bu láns be teg ként vagy fek võ be teg ként tör tént
a ke ze lés.”

2.  §

A sür gõs szük ség kö ré be tar to zó egyes egész ség ügyi
szol gál ta tá sok ról  szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM ren de let
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
142.  § (2) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban a sür gõs
szük ség kö ré be tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tás min den
olyan egész ség ügyi te vé keny ség, ame lyet a mel lék let ben
meg ha tá ro zott, az éle tet ve szé lyez te tõ ál la po tok és be teg -
sé gek szak sze rû el lá tá sa, va la mint azok ma ra dan dó egész -
ség ká ro sí tó ha tá sá nak meg elõ zé se ér de ké ben – a be teg ál -
la po tá nak sta bi li zá lá sá ig – vé gez nek.”

3.  §

(1) A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak ban: 
EüM ren de let) 10. szá mú mel lék le té ben a „12 21 09 Két -
ke zes, hát só ke rék meg haj tá sú ke re kes szé kek (Ak tív ke re -
kes szé kek)” szö veg rész he lyé be a „12 21 06 09 Két ke zes
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hát só ke rék meg haj tá sú ke re kes szé kek (Ak tív ke re kes szé -
kek)” szö veg lép.

(2) Az EüM ren de let 12. szá mú mel lék le te a
„09 12 15 03 03 008 WC ma ga sí tó (Ned-Work)” szö veg -
részt köve tõen a „09 12 15 03 03 009 Clip per II. WC ma ga -
sí tó” szö veg gel egé szül ki.

4.  §

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

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

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

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

(5) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(6) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(7) Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 7. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(8) Az R. 9. szá mú mel lék le te e ren de let 8. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(9) Az R. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 9. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

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

(11) Az R. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
11. szá mú mel lék le te lép.

(12) Az R. 13. szá mú mel lék le te e ren de let 12. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(13) Az R. 14. szá mú mel lék le te e ren de let 13. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(14) Az R. 15. szá mú mel lék le te e ren de let 14. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel, a (3) és (4) be kez dés re fi gye lem mel – a ki hir de té -
sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Az 1.  § és a 4.  §, va la mint az 1–14. szá mú mel lék let
2008. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az EüM ren de let 10. és 12. szá mú mel lék le té nek e
ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott ren del ke zé se it a ha tály ba -
lé pé sét köve tõen tá mo ga tás sal ren delt gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök ese té ben kell al kal maz ni.

(4) Az R. 2., 4., il let ve 14. szá mú mel lék le té nek e ren de -
let 2., 5., va la mint 13. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott
ré szét, to váb bá az R. 3. szá mú mel lék le té nek e ren de let
4. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott 9431-es szá mú
HBCs-re vo nat ko zó ren del ke zé sét a 2008. jú ni u si ki fi ze té -
sek tõl kell al kal maz ni.

(5) Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se 2008. jú ni us 1-jén ha -
tá lyát vesz ti.

(6) E ren de let 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 
Az R. 1. számú mellékletében a 
„27.  01191  Hallásjavító implantátumok” 

szövegrész helyébe a 
„27.  01191 Agytörzsi hallásjavító implantátum” 

szöveg lép. 
 
 
2. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
  
1. Az R. 2. számú mellékletében a   
„21091  36  1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása  996” 

szövegrész helyébe a 
„21091  36  1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása 

szérumból 
 996” 

szöveg lép. 
 
2. Az R. 2. számú mellékletének 1. pontja a  
„0140  Semmelweis Egyetem, Budapest (Pulmonológiai Klinika)” 

szövegrészt megelőzően a  
„0122 Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest” 

szöveggel egészül ki. 
 
3. Az R. 2. számú mellékletének 1. pontja a  
„0156  Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet” 

szövegrészt követően a  
„ 0163  Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet” 

szöveggel egészül ki. 
 
4. Az R. 2. számú mellékletének 1/a., 3., 4., 5., 11/a., 27., 28. pontjában a  
„0106  Főv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest” 

szövegrész helyébe a 
„0106  Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai” 

szöveg lép. 
 
5. Az R. 2. számú mellékletének 3., 4., 37. pontjában a  
„0509  Miskolci Egészségügyi Centrum” 

szövegrész helyébe a  
„0509  Miskolci Egészségügyi Központ” 

szöveg lép. 
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6. Az R. 2. számú mellékletének 12. pontja a  
„0140  Semmelweis Egyetem, Budapest (Intézményi koordináló szervezeti egységek: ÁOK 

11. sz. Pathológiai Intézet, ETK Klinikai és Kísérleti Orvosi Laboratóriumi Intézet)” 
szövegrészt követően a  
„0153 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet” 

szöveggel egészül ki. 
 
7. Az R. 2. számú mellékletének 12. pontja a  
„0154  Országos Onkológiai Intézet” 

szövegrészt követően a  
„0156  Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest” 

szöveggel egészül ki. 
 
8. Az R. 2. számú mellékletének 12. pontjában a  
„0154  Országos Onkológiai Intézet” 

szövegrészt követően a  
„0163  Országos Idegsebészeti Intézet” 

szövegrész hatályát veszti. 
 
9. Az R. 2. számú mellékletének 12. pontjában a  
„K333  ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézet (csak 25053, 25203, 25562, 25563, 

28920, 28930, 28931, 28932, 28933, 28934, 28935, 28940, 28944, 28945, 28946, 
29301, 29950, 29960, 29970, 29972)” 

szövegrész helyébe a 
„K333  ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézet (csak 25053, 25203, 25562, 25563, 

28920, 28930, 28931, 28932, 28933, 28934, 28935, 28938, 28940, 28944, 28945, 
28946, 29301, 29950, 29960, 29970, 29972) a 28938 csak a Mycobakterium 
tuberculosis kimutatására.” 

szöveg lép. 
 
10. Az R. 2. számú mellékletének 17. pontja a  
„ 0153  Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet” 

szövegrészt követően a  
„ 0156  Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 

(csak a 28730 kódszámú tevékenység végzésére jogosult, Mycobaktérium 
tuberculosis infekció vizsgálata esetén)” 

szöveggel egészül ki. 
 
11. Az R. 2. számú melléklete a 
„32  OENO beavatkozások, amelyeket csak azon szolgáltatók számolhatnak el, amelyek 

sikeres kapacitás befogadási pályázatot követően a tevékenység ellátására 
finanszírozási szerződést kötöttek.” 

szövegrészt követően a 
„33  
 34”  
szöveggel egészül ki. 
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3. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 
 
1. Az R. 2. számú mellékletében a  
„64125  Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy 

adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
    7724” 

szövegrész helyébe a  
„64125  Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy 

adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
    8199” 

szöveg lép. 
 
2. Az R. 2. számú mellékletében a  

„66290  Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel     5440” 
szövegrész helyébe a  

„66290  Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel      5768” 
szöveg lép. 
 
3. Az R. 2. számú mellékletében a  
„66337  Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes 

vérből, szerelékkel 
     5187” 

szövegrész helyébe a  
„66337  Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes 

vérből, szerelékkel 
     5513” 

szöveg lép. 
 
4. Az R. 2. számú mellékletében a  

„66339  Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 10560” 
szövegrész helyébe a  

„66339  Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 11231” 
szöveg lép. 
 
5. Az R. 2. számú mellékletében a  
„69401 

 
Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt  
1E teljes vérből, szerelékkel 8321” 

szövegrész helyébe a  
„69401 

 
Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt  
1E teljes vérből, szerelékkel 8848” 

szöveg lép. 
 
6. Az R. 2. számú mellékletében a  
„69403 

 
Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt,  
1E gépi aferezisből, –80 °C, szerelékkel 10933” 

szövegrész helyébe a  
„69403 

 
Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt,  
1E gépi aferezisből, –80 °C, szerelékkel 11628” 

szöveg lép. 
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7. Az R. 2. számú mellékletében a  
„99995    Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig  128”

szövegrészt követően a  
„99996 V    Vizitdíj kompenzáció szakellátásban   0

V a 18. életévét be nem töltött biztosított ellátása esetén a külön jogszabály szerinti vizitdíj összegével megegyező 
érték” 
szövegrész hatályát veszti. 
 
 
 
4. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez  

 

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

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

 

 ** Főcsoport: 01  Idegrendszeri megbetegedések Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 01P 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem 
trauma miatt 2 50 17 5,31222 

* 01P 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma 
miatt 2 49 14 6,60041 

* 01P 001C Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt 2 45 15 4,41854 
 01P 001F Agykamrai shunt revízió 2 36 9 1,41137 

 01P 002A Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma 
miatt 2 46 14 3,09223 

 01P 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma 
miatt 2 45 13 4,28838 

 01P 002C Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt 2 43 13 2,77681 
 01P 003E Rutin intracranialis műtétek 2 39 10 2,34774 

* 01P 003F Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása 
műtéttel és fibrinolysissel 2 39 14 3,56665 

 01P 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 15 3,70491 

* 01P 0041 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek traumatológiai 
sürgősségi indikációval 2 40 20 7,00548 

 01P 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 10 3,13897 

* 01P 0051 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek traumatológiai 
sürgősségi indikációval 2 40 11 5,32347 

 01P 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 9 1,43849 
 01P 007A Extracranialis érműtétek DSA-val 2 40 10 1,47241 
 01P 007B Extracranialis érműtétek DSA nélkül 2 40 9 1,17292 
 01P 008A Plexus brachialis műtétei 1 27 5 1,83974 

* 01P 008B Plexus brachialis komplikált műtétei 2 27 9 3,79886 

 01P 009A 
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy 
műtétek (kivéve: plexus brachialis) társult 
betegséggel 

4 40 10 1,62515 
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 01P 009B 
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy 
műtétek (kivéve: plexus brachialis) társult betegség 
nélkül 

2 27 5 1,31825 

 01P 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri 
rutinműtétek 1 25 3 0,65353 

* 01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek 2 27 4 2,09212 

 01M 0110 Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, 
sérülések 4 43 11 1,63952 

 01M 012B Idegrendszeri daganatok társult betegség nélkül 3 28 9 0,94446 

 01M 012C Idegrendszeri daganatok társult betegséggel 18 év 
alatt 4 28 10 2,49505 

 01M 012D Idegrendszeri daganatok társult betegséggel 18 év 
felett 4 28 11 1,12472 

* 01M 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex 
átvizsgálással 3 42 13 1,58662 

* 01M 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán 
immunglobulin terápiával, 18 év felett 5 40 11 6,55854 

* 01M 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin 
terápiája relapsus esetén, 18 év felett 2 40 6 2,75007 

* 01M 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal 3 41 12 1,29822 
* 01M 014B Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással 3 41 11 1,14320 

* 01M 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel, 4 37 11 4,93363 

 01M 015E 
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés 
nélkül 18 év alatt 

3 32 9 1,24642 

 01M 015F 
Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 
18 év felett 

3 32 9 0,92592 

 01M 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA) 3 33 9 0,70599 

 01M 0171 Központi idegrendszer közepes rendellenességei és 
sérülései 18 év alatt 3 38 10 1,29383 

 01S 0181 Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása 0 42 1 0,25349 
 01M 018A Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett 3 42 9 0,60947 
 01M 018B Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt 3 42 9 0,88718 

 01M 019A Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 
18 év alatt 4 43 13 1,99117 

 01M 019B Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 
18 év felett 4 43 13 1,23182 

 01M 0200 Vírusmeningitis 4 42 10 0,76910 
 01M 0210 Hypertensiv encephalopathia 3 36 9 0,70725 

* 01M 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása 8 25 11 5,25723 

 01M 022D 
Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és 
bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia 
syndromák) 

3 34 7 0,58327 

 01M 022E Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiak, 
epilepsia syndromák 18 év alatt 3 38 8 0,94211 

 01S 022G Epilepsia sürgősségi ellátása 0 34 1 0,19992 
 01M 022H Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett 3 34 7 0,58901 
 01S 0231 Migrén sürgősségi ellátása 0 40 1 0,13211 
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 01M 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt 3 40 8 0,86399 
 01M 023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek 3 40 8 0,34923 
 01M 023D Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt 3 30 7 0,71298 
 01M 023E Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt 2 28 3 0,36800 
 01M 025A Traumás stupor, kóma 4 38 8 2,02980 

 01M 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, 
kóma nélkül 3 35 7 1,16992 

 01S 026C Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi 
ellátása 0 25 1 0,16350 

 01M 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül 2 26 3 0,36145 
* 01M 0270 Infantilis spinalis laesio 2 25 4 0,64622 
* 01M 0282 Progresszív cerebralis laesio 4 25 13 1,88772 

* 01P 029A Endovascularis aneurysma műtétek a központi 
idegrendszer erein 1 48 21 13,74999

* 01P 029B Nyaki és intracranialis PTA 1 38 10 8,18936 

* 01P 029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis műtétei 2 32 10 3,82384 

* 01P 029D 
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis műtétei, speciális 
intracranialis műtéttel 

2 50 18 9,71211 

 01P 057Z Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek 
súlyos társult betegséggel 5 45 18 4,84560 

 01P 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis 
műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel 5 25 12 3,87666 

 01M 059Z TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, 
fejfájás súlyos társult betegséggel 5 33 13 2,13979 

 01M 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult 
betegséggel 5 41 14 3,34987 

        

 ** Főcsoport: 02  Szembetegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 02P 0610 Szaruhártya-átültetés 2 40 19 2,04278 
* 02P 0611 Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel 2 40 21 2,37847 
* 02P 0620 Szem speciális műtétei 2 42 12 1,67228 
 02P 0630 Retina műtétek 1 31 7 0,86788 

* 02P 0631 Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett 
fotodinámiás kezelés 1 26 2 3,21776 

 02P 0640 Orbita műtétek 1 26 8 1,00868 
 02P 0650 Primer iris műtétek 1 35 6 0,71535 
 02P 0660 Egyéb lencseműtétek 1 25 3 0,65327 

 02P 0670 Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse 
biztosításával 1 25 4 0,74486 

 02P 0680 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, 
hajlítható műlencse biztosításával 1 25 3 0,81571 

 02P 069A Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel 2 40 8 2,96440 
 02P 069B Pars plana vitrectomia 2 40 8 2,61380 
 02P 069C Egyéb vitrectomiák 2 40 8 1,13771 

 02P 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, 
üvegtest műtétei 2 26 7 0,80656 
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 02P 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év 
felett 1 28 3 0,45904 

 02P 071B Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év 
alatt 1 28 3 0,53502 

 02M 074C Szem egyéb betegségei 3 27 5 0,38730 

 02P 084Z Szemműtétek (kivéve: szaruhártya-átültetés, pars 
plana vitrectomia) súlyos társult betegséggel 5 25 15 2,21160 

        

 ** Főcsoport: 03  Fül-orr-gége megbetegedések Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 03P 086B Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos 
betegség miatt 2 40 21 3,56394 

* 03P 086C 
Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan 
lebennyel vagy microvascularis lebennyel 
rosszindulatú betegség miatt 

2 40 27 4,78039 

 03P 086D Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú 
daganat miatt 2 28 15 2,38154 

 03P 0870 Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás 
kivételével 2 38 9 1,52446 

 03P 0880 Glandula parotis műtétei 2 25 7 1,50245 
 03P 0890 Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével 2 32 6 0,73179 

* 03P 0900 Ajak-, szájpadhasadék műtétei 2 25 7 1,06349 

 03P 091A Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei  
18 év felett 1 25 5 0,51186 

 03P 091B Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei  
18 év alatt 1 29 6 0,85609 

 03P 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei 1 28 5 0,58444 
 03P 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei 2 34 5 0,84422 
 03P 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei 1 28 4 0,35922 

* 03P 0950 Cochlearis implantatum beültetése (implantatumár 
térítése nélkül) 2 25 6 0,76925 

 03P 0960 Orrplasztika 1 25 4 0,48926 
 03P 097A Tonsillectomia, adenotomia 1 25 3 0,41538 
 03P 100A Szájműtétek 1 25 5 0,73469 
 03P 100B Maxillofaciális régió műtéti ellátása 2 25 5 1,12282 
 03M 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai 3 38 9 0,95706 
 03M 1020 Egyensúlyzavarok 3 31 8 0,64867 
 03S 1021 Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása 0 31 1 0,20918 
 03S 1031 Orrvérzés sürgősségi ellátása 0 25 1 0,14651 
 03M 1040 Epiglottitis 3 25 5 0,49717 
 03M 1060 Laryngotracheitis 3 25 5 0,41926 
 03M 1070 Laryngitis subglottica speciális kezeléssel 0 25 1 0,18805 
 03M 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei 3 30 5 0,42103 
 03M 110C Fog-, szájbetegségek 3 26 5 0,50311 
 03P 1110 Fogágy műtétei 1 25 2 0,35066 

 03M 127Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult 
betegséggel 5 34 11 2,13022 
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 03P 128Z 
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: 
nagyobb fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat 
miatt) súlyos társult betegséggel 

5 25 11 2,28620 

        

 ** Főcsoport: 04  Légzőrendszeri betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 04P 1310 Légzőrendszeri betegségek műtéttel és 
légzéstámogatással 4 30 17 8,92422 

 04M 1320 Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással 4 30 12 3,56535 
* 04P 1330 Nagyobb mellkasi műtétek 2 45 16 2,97640 
 04P 134A Légzőrendszer egyéb műtétei, társult betegséggel 4 39 9 1,17956 
 04P 134B Légzőrendszer egyéb műtétei, társult betegség nélkül 2 38 8 0,96010 
 04P 134C Mellűri drainage, bordaresectióval 2 39 11 0,91066 

* 04M 1360 Gümőkor polirezisztens kórokozóval 61 227 138 9,32153 
 04M 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór 6 55 27 1,83238 
 04M 137D Gümőkór 12 55 22 1,41865 

 04M 1380 Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív 
tüdőgümőkórral vagy anélkül) 3 45 9 2,06546 

 04M 1390 Tüdőembólia 5 40 13 1,52361 
 04M 140D Légzőszervi fertőzések, gyulladások 3 38 10 1,46742 
 04M 141A Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel 4 42 13 1,33830 

 04M 141C Más kórházból átvett szövődményes 
tüdőgyulladások 4 41 16 1,84161 

 04M 141D Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül 4 41 12 1,08690 

 04M 141E Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés 
nélkül 4 41 10 0,80754 

 04M 142A Tüdőgyulladás 18 év alatt, társult betegséggel 4 31 9 1,31563 
 04M 142B Tüdőgyulladás 18 év alatt, társult betegség nélkül 3 25 8 1,08229 

 04M 1430 Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív 
betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel 4 30 11 1,10735 

 04M 144B Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív 
betegségek 18 év alatt 3 30 8 1,04332 

 04S 144C Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek 
sürgősségi ellátása 0 30 1 0,21534 

* 04M 1450 Cysticus fibrosis (tüdő) 3 37 9 1,57094 
 04M 1460 Légzőszervi daganatok 4 28 11 0,97142 
 04M 1461 Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal 4 28 12 1,17603 
 04M 147B Mellkas, légzőszervek sérülései  3 25 5 0,39903 
 04M 1480 Interstitialis tüdőbetegség 4 40 10 0,89706 

 04M 1490 
Bronchopulmonalis, vagy egyéb, az újszülöttkorból 
eredő krónikus légzőszervi betegség (1 éves kor 
alatt) 

3 25 10 0,62398 

 04M 150B Pneumothorax  3 25 7 0,78557 
 04M 1510 Légzőrendszer egyéb betegségei 3 40 8 0,70107 
 04S 1511 Légúti idegentest sürgősségi ellátása 0 40 1 0,20415 

* 04P 172Z Nagyobb mellkasi műtétek súlyos társult betegséggel 5 45 18 3,92969 

 04P 173Z 
Légzőrendszeri műtétek (kivéve: nagyobb mellkasi 
műtétek, légzőrendszeri betegségek műtéttel, 
légzéstámogatással) súlyos társult betegséggel 

5 31 16 3,04894 
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 04M 174Z Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos 
társult betegséggel 5 30 14 3,79554 

 04M 175Z 
Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések 
(kivéve: gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos 
társult betegséggel 

5 30 12 2,55953 

        

 ** Főcsoport: 05  Keringésrendszeri betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 05P 176A Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 4 45 15 9,38609 
* 05P 176B Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül 4 32 15 7,68638 
* 05P 177A Coronaria bypass, katéterezéssel 4 40 15 10,06756
* 05P 177B Coronaria bypass, katéterezés nélkül 4 31 12 8,14772 
* 05P 177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel 4 40 19 11,22613

* 05P 177D Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés 
nélkül 4 40 13 9,27412 

 05P 178A Nagy cardiovascularis műtétek társult betegséggel 4 40 15 3,20018 

 05P 178B Nagy cardiovascularis műtétek társult betegség 
nélkül 3 39 13 2,59399 

 05P 1790 Egyéb cardiovascularis műtétek 3 30 9 2,11183 
* 05P 1800 Diagnosztikus katéterezés 1 3 2 0,94492 
* 05P 1801 A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata 1 15 2 2,71587 
* 05P 181A Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett 4 30 15 8,20378 
* 05P 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt 4 30 17 11,93172
* 05P 1820 Egyéb szív-érrendszeri műtétek 2 28 11 6,17449 

* 05P 183G Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy 
vagy több stenttel, áthelyezés nélkül 1 60 6 5,28116 

* 05P 183H Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy 
vagy több stenttel, áthelyezéssel 1 60 2 4,96222 

*++ 05P 183K 

Kiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz 
(további ágakba történő stent beültetésre, vagy 
coronarografiás nyomásgrádiens meghatározására, 
vagy további egyéb percutan cardiovascularis 
beavatkozásra) 

0 0 0 1,53682 

* 05P 183L Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, 
áthelyezés nélkül 1 60 5 3,58734 

* 05P 183M Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, 
áthelyezéssel 1 60 2 3,30938 

* 05P 184A Szívbillentyű transzszeptális katéteres műtétei 
továbbkezeléssel 4 28 8 4,24797 

* 05P 184B Szívbillentyű transzszeptális katéteres műtétei 
továbbkezelés nélkül 1 3 2 3,26531 

* 05P 185A Szívbillentyű egyéb katéteres műtétei 
továbbkezeléssel 4 28 8 2,45562 

* 05P 185B Szívbillentyű egyéb katéteres műtétei továbbkezelés 
nélkül 1 3 2 1,41623 

* 05P 185C Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis 
kommunikációk zárása szívkatéterrel 1 20 2 13,04389

* 05P 186G Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter 
ablációval (katéter ár nélkül) 1 15 2 1,10082 
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* 05P 186H 
Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéteres 
ablációval elektroanatómiai térképezőrendszer 
segítségével (katéter ár nélkül) 

1 15 2 1,12080 

* 05P 187A Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres 
szívbillentyű műtét továbbkezeléssel 4 30 8 4,40994 

* 05P 187B Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres 
szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül 1 3 2 3,43581 

* 05P 188A Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres 
szívbillentyűműtét továbbkezeléssel 4 30 8 2,88331 

* 05P 188B Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres 
szívbillentyűműtét továbbkezelés nélkül 1 3 2 1,81537 

* 05P 1890 Katéteres szívbillentyűműtét és nyílt 
szívbillentyűműtét 4 44 14 8,95433 

* 05P 190A Percutan cardiovascularis műtét és bypass műtét 4 44 14 9,35628 

* 05P 190C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel 
vagy homografttal) 3 40 14 4,96996 

 05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 3 40 14 3,10813 

* 05P 190E Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy 
vagy több stenttel) 4 30 9 4,15489 

 05P 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent 
nélkül 4 30 9 2,28558 

* 05P 190G Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül 
(egy vagy több stenttel) 1 3 2 3,83066 

 05P 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, 
stent nélkül 1 3 2 1,90598 

* 05P 1910 Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű 
műtét és nyílt szívbillentyű műtét 4 45 15 9,32993 

* 05P 192A 
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis 
műtét és coronaria bypass műtét (egy vagy több 
stenttel) 

4 45 15 13,99862

* 05P 192B Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis 
műtét és coronaria bypass műtét stent nélkül 4 45 15 12,13310

* 05P 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek 4 34 16 9,52507 
* 05P 1940 Többszörös kisebb érműtétek 2 45 11 1,60152 
* 05P 195A Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel 1 35 5 1,63173 

* 05P 195B Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés 
nélkül 1 28 5 0,88787 

 05P 1961 Pacemakerrevízió és -csere 1 25 3 0,64441 
 05P 198A Egyéb érműtétek társult betegséggel 4 46 11 2,20407 
 05P 198B Egyéb érműtétek társult betegség nélkül 2 30 6 1,72011 

 05P 199C Alsó végtag revascularisatio (kivéve: 
sympathectomia) 2 46 15 2,04823 

 05P 199D Sympathectomia 2 42 10 0,77547 
 05P 2000 Embolectomia 2 13 6 0,97895 

 05P 2010 Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-, 
lábujjakat 2 53 22 2,71572 

 05P 2020 Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt 2 50 16 1,37120 
 05P 2030 Varix lekötés, eltávolítás 1 25 4 0,51132 
 05P 2040 Keringési rendszer egyéb műtétei 2 25 7 1,36980 
 05M 2050 AMI thrombolysis kezeléssel 6 40 13 2,74354 
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 05M 2060 AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel 6 40 14 2,56517 
 05M 2070 AMI speciális kezelés nélkül 6 40 13 1,85417 

* 05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 2 40 13 8,36299 
* 05P 2082 AMI PCI-vel, stent nélkül 2 40 13 6,22345 

* 05M 2091 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 
aktivátorral, áthelyezéssel  0 40 1 3,20511 

* 05M 2092 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 
aktivátorral, áthelyezés nélkül 6 40 14 4,79201 

 05P 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, 
katéterezéssel igazolva 4 32 7 1,41642 

 05M 2120 Acut, subacut endocarditis 28 60 43 4,78781 
 05M 2130 Szívelégtelenség 8 25 9 0,93816 
 05M 2140 Mélyvénás thrombophlebitis 4 31 10 0,97611 
 05M 216D Érbetegségek 4 28 9 0,64697 

 05M 217D Perifériás érelzáródások (thrombosis, embolia) 
fibrinolytikus kezelése 4 28 9 2,62384 

 05M 218A A szív veleszületett és szerzett billentyű 
rendellenességei 18 év felett 3 40 8 0,78723 

 05M 218C A szív veleszületett és szerzett kisebb 
rendellenességei, 18 év alatt 3 25 6 0,84044 

 05M 218D A szív veleszületett nagyobb rendellenességei, 18 év 
alatt 3 25 9 1,40769 

 05M 219A Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes 
pacemakerbeültetéssel, társult betegséggel 4 37 7 0,98719 

 05M 219B Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes 
pacemakerbeültetéssel, társult betegség nélkül 1 36 6 0,89063 

 05M 220A Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes 
pacemakerbeültetés nélkül, társult betegséggel 4 35 8 0,86176 

 05M 220B Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes 
pacemakerbeültetés nélkül, társult betegség nélkül 3 28 5 0,45066 

 05S 220C Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása 0 28 1 0,20019 
 05M 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel 4 30 12 1,18813 
 05M 2220 Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal 5 25 9 0,98675 

 05M 2221 Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális 
intravénás thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel 5 25 7 1,99932 

 05M 2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési 
betegségek 3 29 7 0,58410 

 05M 2231 Szívizomgyulladás 10 24 17 1,79254 
 05M 2240 Hypertonia 3 35 8 0,50977 
 05S 2241 Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása 0 35 1 0,20623 
 05M 2250 Collapsus 2 27 3 0,35111 

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

5 40 13 2,68738 

*^ 05M 269Z Súlyos szívelégtelenség 15 40 19 3,16481 

 05P 270Z Keringési betegségek műtétei súlyos társult 
betegséggel 5 44 17 4,07359 
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 ** Főcsoport: 06  Emésztőrendszeri betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 06P 2710 Nyelőcső nagyobb műtétei 4 44 23 6,94669 
 06P 2720 Nyelőcső közepes műtétei 2 39 11 1,94574 
 06P 2730 Nyelőcső kisebb műtétei 1 25 7 1,08830 

* 06P 2731 Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos 
műtéte öntáguló fémstenttel 1 25 6 2,80744 

 06P 274A Rectum resectio társult betegséggel 4 50 21 3,23412 
 06P 274B Rectum resectio társult betegség nélkül 2 38 17 2,67071 
 06P 2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei 2 46 17 3,15680 

 06P 276A Vékony-, vastagbél kisebb műtétei társult 
betegséggel 4 40 12 2,05884 

 06P 276B Vékony-, vastagbél kisebb műtétei társult betegség 
nélkül 2 34 7 1,13841 

 06P 277A Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett, társult 
betegséggel 4 44 21 3,66684 

 06P 277B Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett, társult 
betegség nélkül 2 42 12 3,26145 

 06P 277C Gyomor nagyobb műtétei 18 év alatt 2 40 10 3,39157 
 06P 278D Gyomor kisebb műtétei 2 30 10 1,62842 
 06P 279B Végbél, stomaműtétek  1 25 5 0,40823 
 06P 280C Hasfali sérvműtét implantátum beültetésével 1 25 4 1,03566 
 06P 280D Hasfali sérvműtét implantátum beültetése nélkül 1 25 4 0,94078 

 06P 280E Laparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum 
beültetésével 2 25 3 2,09588 

 06P 281B Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett 1 25 4 0,43497 
 06P 281C Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével 1 25 4 0,58938 
 06P 282A Sérvműtétek 1-18 éves kor között 1 25 3 0,43466 
 06P 282B Sérvműtétek 1 éves kor alatt 1 25 3 0,69968 
 06P 283B Appendectomia komplikált fődiagnózissal 2 25 7 1,08575 

 06P 283E Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 
társult betegséggel 18 év felett 4 25 7 1,03043 

 06P 283F Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 
társult betegséggel 18 év alatt 4 25 7 1,19944 

 06P 283G Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 
társult betegség nélkül 18 év felett 2 25 5 0,77751 

 06P 283H Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 
társult betegség nélkül 18 év alatt 2 25 5 0,90765 

 06P 2841 Az emésztőrendszer műtétei 1 éves kor alatt 2 35 8 2,25521 
 06P 285A Emésztőrendszer egyéb műtétei társult betegséggel 4 43 11 1,81399 

 06P 285B Emésztőrendszer egyéb műtétei társult betegség 
nélkül 2 37 5 1,03962 

 06P 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek 1 30 3 0,38265 
 06M 287C Emésztőszervi malignomák 4 28 9 0,82708 

 06M 2880 Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ 
carcinomái (kivéve: ajak, szájüreg, garat) 4 25 7 0,65310 

 06M 289B Gastrointestinalis vérzés  3 30 6 0,56544 

 06M 290A Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E 
transzfúzióval, társult betegséggel 4 35 11 1,39939 
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 06M 290B Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E 
transzfúzióval, társult betegség nélkül 3 30 7 1,10764 

 06M 2910 Szövődményes ulcus pepticum 3 33 8 0,87740 
 06M 292B Nem szövődményes ulcus pepticum  3 28 6 0,40666 

 06M 293A Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy 
cyclosporin kezeléssel 8 39 9 2,31383 

 06M 293B Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett 4 39 9 0,87883 
 06M 293C Gyulladásos bélbetegségek 18 év alatt 4 39 13 1,16641 

* 06M 293D Crohn-betegség Infliximab kezeléssel 3 12 5 4,56893 
 06M 294B Gastrointestinalis elzáródás  3 32 5 0,59343 
 06M 295A Gastrointestinális fertőzések 18 év alatt 3 29 6 0,51072 
 06M 296F Helminthiasisok 3 25 5 0,33864 
 06S 297E Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása 0 33 1 0,15543 

 06M 297G Gastritis gastroenteritis, társult betegséggel 18 év 
alatt 4 25 9 0,99326 

 06M 297H 
Egyéb oesophagitis, gastroenteritis, különféle 
emésztőszervi betegségek, társult betegséggel 18 év 
alatt 

4 25 7 0,87292 

 06M 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle 
emésztőrendszeri betegségek 18 év felett 3 25 5 0,38286 

 06M 297M Oesophagitis, gastroenteritis, különféle 
emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt 3 25 5 0,45149 

 06M 298D Súlyosabb gastrointestinalis veleszületett 
rendellenességek 18 év alatt 3 25 5 1,21748 

 06S 2990 Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása 0 25 1 0,14535 

 06M 336Z Oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes 
fekélyek súlyos társult betegséggel 5 29 11 3,37462 

 06M 337Z 
Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, 
gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos 
társult betegséggel 

5 39 14 3,66126 

 06P 338Z 
Emésztőrendszeri műtétek (kivéve: sérv, gyomor, 
oesophagus vagy bél nagyobb műtétei) súlyos társult 
betegséggel 

5 42 15 2,70781 

 06P 339Z Sérvműtétek súlyos társult betegséggel 5 31 11 2,11699 

 06P 340Z 
Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél 
műtétei (kivéve: oesophagus nagyobb műtétei) 
súlyos társult betegséggel 

5 45 18 5,45649 

        

 ** Főcsoport: 07  Máj- és hasnyálmirigy-betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 07P 341A Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei társult 
betegséggel 4 50 19 3,69397 

 07P 341B Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei társult betegség 
nélkül 2 46 15 2,72514 

 07P 3420 Hasnyálmirigy, máj közepes műtétei 2 48 19 3,17680 
 07P 3421 A máj, hasnyálmirigy műtétei 1 éves kor alatt 2 35 10 2,10123 
 07P 343A Epeútműtétek társult betegséggel 4 44 14 2,38866 
 07P 343B Epeútműtétek társult betegség nélkül 2 43 12 1,92175 
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 07P 344A Cholecystectomia a ductus choledochus 
kőeltávolításával 2 46 12 1,63089 

 07P 344B Cholecystectomia társult betegséggel 4 39 11 1,53927 
 07P 344C Cholecystectomia társult betegség nélkül 2 25 7 1,17540 

 07P 345A Cholecystectomia laparoscopica a ductus 
choledochus kőeltávolításával 2 25 5 1,91825 

 07P 345D Cholecystectomia laparoscopica 2 25 6 1,35083 

 07P 346A Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve 
explorativ laparotomia rosszindulatú daganat esetén 2 41 13 1,54971 

 07P 346B 
Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve 
explorativ laparotomia nem rosszindulatú daganat 
esetén 

1 39 9 1,13005 

 07P 3473 Hepatobiliaris és pancreas műtétek, és exploratív 
laparotomia 1 30 11 1,50305 

 07P 3474 Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb 
műtétek 1 25 2 0,38572 

* 07P 3475 
Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és 
elzáródások endoscopos, percutan műtéte öntáguló 
fémstenttel 

1 25 2 2,09669 

 07M 3480 Májcirrhosis 4 42 11 0,98167 
 07M 3490 Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája 4 28 10 1,04336 

 07M 3500 Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú 
daganatokat 3 39 9 0,85685 

 07M 351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, 
cirrhosis 3 40 9 0,67379 

 07S 3530 Epeút betegségek sürgősségi ellátása 0 33 1 0,20477 

 07P 368Z Hasnyálmirigy, máj, epeút műtétei súlyos társult 
betegséggel 5 51 24 7,49775 

 07P 369Z Cholecystectomia, egyéb hepatobiliaris műtétek 
súlyos társult betegséggel 5 41 15 4,82504 

 07M 370Z Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek 
súlyos társult betegséggel 5 42 16 4,29047 

        

 ** Főcsoport: 08  Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 08P 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek 
(protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül 2 49 16 2,55371 

* 08P 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül 2 38 18 5,01386 

* 08P 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül 2 38 13 4,12231 

* 08P 371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén 2 38 14 2,74169 

* 08P 371E Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés 
komplikáció nélkül 2 38 17 4,25648 

* 08P 371F Egyéb ízületi protézis (csukló-) -beültetés 
komplikáció nélkül 2 38 14 4,43435 

 08P 371G Térdszalag-beültetés (nem biológiai protézis) 
komplikáció nélkül 2 38 5 4,28480 

* 08P 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 2 38 16 3,17368 
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* 08P 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 2 38 15 3,40677 

* 08P 371L Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció 
nélkül, traumatológiai indikáció esetén 2 38 15 5,20253 

* 08P 371M Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus 
szövődmények miatt spacer-beültetéssel 2 28 18 5,22789 

* 08P 371N Kéz kisízületi protézisének beültetése 2 38 8 2,05860 
* 08P 371P Aktív ínpótlás (Hunter), protézisárral 2 38 9 3,45313 

* 08P 371R Nagyízületi protézis körüli törés megoldása 
traumatológián 2 28 18 5,72708 

 08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi 
műtétek (protézisár térítése nélkül) 4 45 21 3,23814 

* 08P 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli 
csípőprotézis-beültetés 4 45 15 4,91715 

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

4 45 15 3,39626 

* 08P 372E Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál 
térdprotézis-beültetés 4 45 17 7,81014 

* 08P 372F Komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis 
(csukló-) -beültetés 4 45 18 5,01972 

* 08P 372G Komplikáció miatt végzett térdszalag-beültetés (nem 
biológiai protézissel) 4 45 16 4,72274 

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

4 45 18 6,06927 

* 08P 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés 
komplikációval 4 45 18 6,05255 

* 08P 372N Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés 
komplikációval és totál protézisre csere 4 45 18 6,21027 

* 08P 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-
beültetés 4 45 18 3,81593 

* 08P 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-
beültetés 4 45 13 4,12823 

* 08P 3730 Felső végtag nagyízületi műtétei protézisbeültetéssel 
implantátumár térítése nélkül 2 40 8 1,32695 

* 08P 3732 Felső végtag nagyízületi műtétei totál protézis 
beültetéssel implantátum ár térítéssel 2 40 15 6,47278 

* 08P 3733 Felső végtag nagyízületi műtétei részleges protézis 
beültetéssel implantátum ár térítéssel 2 40 14 5,11446 

 08P 374A Csípő, femurműtétek velőűrszegezéssel 2 26 12 4,17273 

* 08P 374B Csípő, femurműtétek velőűrszegezéssel (vagy 
gamma szeggel) sürgősségi indikációval 2 26 12 4,47862 

 08P 3750 Csípő, femurműtétek (kivéve: velőűrszegezés) 2 26 11 2,79849 
* 08P 3760 Speciális hát-, nyakműtétek 2 40 16 3,94480 

* 08P 3761 Speciális hát-, nyakműtétek traumatológiai 
sürgősségi indikációval 2 40 17 6,71030 

 08P 3770 Nagy hát-, nyakműtétek 2 40 11 2,36153 

* 08P 3771 Nagy hát-, nyakműtétek traumatológiai sürgősségi 
indikációval 2 40 12 4,03577 

 08P 3780 Rutin hát-, nyakműtétek 2 40 9 1,68958 
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 08P 3781 Rutin lumbális gerincsérvműtétek 2 40 8 1,26232 
 08P 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása 2 26 11 2,06558 

* 08P 3800 Felső- és alsó végtagi replantációk, kivéve kéz-, 
lábujjak 2 26 15 11,20613

 08P 3810 Replantációs műtétek kis amputatum (kéz-, lábujjak) 2 26 9 2,79900 
 08P 382A Lábszártörés velőűrszegezéssel 2 26 11 3,14839 

* 08P 382B Lábszártörés velőűrszegezéssel, sürgősségi 
indikációval 2 26 11 3,18271 

 08P 383D Lábszár műtétei 2 30 9 1,95585 
* 08P 383E Lábszár műtétei sürgősségi indikációval 2 30 9 2,17495 
 08P 384E Felkar műtétei 2 28 5 0,54018 

* 08P 384F Felkar műtétei komplikációval, vagy 
implantátummal sürgősségi indikációval 2 30 6 1,34511 

 08P 384G Ízületi bemozgatás narkózisban 1 25 2 0,21449 
 08P 385C Nagyobb térdműtétek 2 25 7 1,42838 

* 08P 385D Nagyobb térdműtétek sürgősségi indikációval 2 25 8 1,69799 
 08P 386B Kisebb térdműtétek  1 25 5 0,89551 
 08P 387C Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei 1 26 6 1,12464 
 08P 388A Lábműtétek 1 26 6 0,91437 

* 08P 388B Lábműtétek (törések, ficamok, lágyrészsérülések) 
sürgősségi indikációval 1 26 5 0,99503 

 08P 389A Kéz, csukló nagyobb műtétei 2 25 5 1,12217 
 08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei 1 25 3 0,27851 
 08P 389C Kéztáji panaritiumok 2 25 7 1,26762 
 08P 390C Lágyrészműtétek 1 26 4 0,59138 

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

1 30 2 1,67943 

 08P 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása 1 25 1 0,14154 
 08P 390G Percután tűzés és kisebb izom és ín műtétek 1 25 2 0,29848 
 08P 3910 Többszörös ortopédiai műtétek 18 év alatt 2 30 10 0,73918 

 08P 3920 Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti 
betegségek miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat 2 26 15 2,79682 

 08P 3930 Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, 
kötőszöveti betegségek miatt 1 26 3 0,58283 

 08P 3940 Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt 
sebe esetén 1 26 6 1,03348 

 08P 3950 Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe 
esetén 2 26 8 2,24633 

 08P 3960 Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a 
femurból 2 25 6 0,76127 

 08P 3965 Belső fémrögzítés eltávolítása gerincből 1 25 3 0,41036 
 08P 398A Artroszkópia 1 25 3 0,62831 

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

 08P 399B Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb 
műtétei  2 28 5 0,63133 

 08P 399C Medencetörések műtéti kezeléssel 2 28 15 2,85330 

* 08P 399D Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb 
műtétei társult betegséggel sürgősségi indikációval 4 33 9 2,53650 
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* 08P 399E Medencetörések műtéti kezeléssel, sürgősségi 
indikációval 2 28 12 2,79493 

 08P 399F Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek 
kisműtétei 1 25 3 0,43648 

* 08P 400A Scoliosis műtétei társult betegséggel 4 44 14 4,49323 
* 08P 400B Scoliosis műtétei társult betegség nélkül 2 43 13 3,83768 
* 08P 401A Scoliosis kombinált műtétei társult betegséggel 4 53 23 6,93800 
* 08P 401B Scoliosis kombinált műtétei társult betegség nélkül 2 52 18 6,37816 
 08M 4020 Combcsonttörések 4 42 11 1,10047 
 08M 4030 Medence-, csípőtörések 4 38 10 1,04834 
 08M 405A Osteomyelitis 4 45 14 2,08336 

* 08M 405B Osteomyelitis sürgősségi indikációval 4 45 14 2,62482 

 08M 4060 Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet 
rosszindulatú daganatai 4 22 9 1,08130 

 08M 4070 Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin 
kezeléssel, társult betegséggel 4 43 11 2,69050 

* 08M 408C Poliszisztémás autoimmun betegségek meghatározott 
(vagy súlyos) szervi érintettséggel 4 32 7 1,16196 

* 08M 408D Arthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi 
érintettséggel 10 38 13 1,15637 

 08M 4090 Szeptikus ízületi gyulladások 3 35 12 1,09412 
 08M 410B Nagyobb gerincsérülések 3 38 8 0,78235 
 08M 410C Kisebb gerincsérülések 3 38 5 0,47046 

* 08M 410D Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai 
ellátással 10 42 13 1,18566 

 08M 4132 Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év 
felett 3 39 8 0,69995 

 08M 4133 Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év 
alatt 3 39 8 0,73585 

++ 08M 4160 Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek 
utókezelése, rehabilitációja (ráépített HBCs) 7 25 9 0,86785 

 08M 417C Alkar, kéz törése 2 26 4 0,35619 
 08M 4180 Traumás ficamok ellátása 1 27 2 0,09879 

 08M 4181 Végtagok ficama fedett repositióval, általános 
anaesthesiával 1 27 2 0,38179 

 08M 4182 Traumás zúzódások ellátása 3 25 4 0,33722 
 08M 419C Láb (kivéve: lábszár) törése 2 26 5 0,58239 
 08M 421C Felkar törése 2 27 5 0,45767 
 08M 423C Bokatörés 3 30 8 0,74748 
 08M 423D Lábszár (kivéve: láb) törése 3 27 6 0,83253 

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

5 45 18 6,55916 

 08P 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult 
betegséggel 5 38 14 2,64047 

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

5 35 13 2,55092 

 08M 490Z Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, 
kötőszöveti betegségek súlyos társult betegséggel 5 43 21 4,02936 
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 ** Főcsoport: 09  Emlő- és bőrbetegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 09P 491A Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, 
társult betegséggel 4 43 13 1,56139 

 09P 491B Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, 
társult betegség nélkül 2 38 9 1,27865 

 09P 492A Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat 
miatt, társult betegséggel 4 38 10 1,25181 

 09P 492B Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat 
miatt, társult betegség nélkül 2 25 7 1,03930 

 09P 492C 
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat 
miatt társult betegséggel, őrszem nyirokcsomó 
eltávolításával 

4 38 10 1,34510 

 09P 492D 
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat 
miatt társult betegség nélkül, őrszem nyirokcsomó 
eltávolításával 

2 25 8 1,22594 

 09P 4930 Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt 1 25 4 0,38229 

 09P 4950 Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet 
betegsége miatt 1 26 5 0,66356 

 09P 496A Érnyeles bőrátültetés a bőr, bőr alatti szövet 
betegsége miatt 2 26 8 2,22623 

* 09P 496B Érnyeles bőrátültetés a bőr, bőr alatti szövet traumás 
sérülése miatt sürgősségi indikációval 2 26 8 3,41119 

 09P 4970 Pilonidalis műtétek 2 29 5 0,52823 
** 09P 4980 Bőr, bőralatti szövet, emlő plasztikai műtétek 1 25 4 1,09722 

 09M 5000 Nagy rizikójú rosszindulatú bőrdaganatok 3 45 7 0,65721 
 09M 5010 Súlyos bőrbetegségek 3 39 6 0,71094 
 09M 506A Rosszindulatú emlődaganatok társult betegséggel 4 39 9 0,87321 
 09M 506B Rosszindulatú emlődaganatok társult betegség nélkül 3 27 5 0,56416 

 09M 528Z Nagyobb bőr-, emlőbetegségek súlyos társult 
betegséggel 5 42 13 2,31258 

 09P 530Z Bőr-, emlőműtétek súlyos társult betegséggel 5 40 13 3,00421 
        

 ** Főcsoport: 10  Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségek Alsó 
határnap

Felső 
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 10P 5310 Hypophysis műtétek 3 35 11 2,81274 
 10P 5320 Mellékveseműtétek 2 35 11 1,95228 
 10P 533A Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy nagyobb műtétei 2 25 7 1,53647 
 10P 533B Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei 2 25 7 1,16283 
 10P 5340 Ductus thyreoglossus műtétei 1 25 7 0,89439 

 10P 535A Endokrin, táplálkozási, anyagcsere-betegségek egyéb 
műtétei társult betegséggel 4 30 8 1,06461 

 10P 535B Endokrin, táplálkozási, anyagcsere-betegségek egyéb 
műtétei társult betegség nélkül 2 25 7 1,07011 

 10M 537A Diabetes 36 év felett, insulin dependens 3 41 9 0,79039 
 10M 537B Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens 3 37 9 0,77999 
 10M 537C Diabetes mellitus 14-36 éves kor között 3 38 7 0,60710 
 10M 537D Diabetes mellitus 14 éves kor alatt 3 38 8 1,06583 
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 10S 537E Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok 
sürgősségi ellátása 0 38 1 0,24055 

 10M 537F Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése 15 37 15 0,57940 

 10M 538B Pajzsmirigybetegségek rosszindulatú daganatok 
kivételével 3 33 6 0,41323 

 10M 539C Rosszindulatú endokrin daganatok 4 28 9 0,69925 

 10M 540C A mellékpajzsmirigy, hypophysis és 
endokrinszervek egyéb betegségei 3 29 8 0,49282 

 10M 541A Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év 
alatt 3 25 6 0,69836 

 10M 541D Súlyos táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év 
alatt 3 25 9 1,48990 

 10M 541G Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év 
felett 3 25 6 0,45684 

* 10M 541H Acut porphyria kezelése hemarginattal 4 14 5 5,45271 
 10M 5430 Kromoszóma-rendellenességek 3 25 5 0,50289 
 10M 5440 Cysticus fibrosis (tüdő kivételével) 3 51 12 1,51681 
 10M 545C Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja 7 52 14 0,93137 
 10M 5460 Endokrin krízis állapotok ellátása 3 52 13 0,99372 

 10P 564Z 
Endokrin-, táplálkozási, anyagcsere-betegség miatt 
végzett műtétek (kivéve: hypophysis műtétek) súlyos 
társult betegséggel 

5 25 12 2,16895 

 10M 565Z Endokrin-, táplálkozási, metabolikus betegség súlyos 
társult betegséggel 5 41 13 2,98972 

        

 ** Főcsoport: 11  Vese- és húgyúti betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 11P 566B Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat 
miatt, cystectomiaval és hólyagpótlással 3 45 18 3,42158 

 11P 566C Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat 
miatt 3 45 17 2,35215 

 11P 5680 Vese, húgyhólyag műtétei (kivéve: jelentős műtétek) 
1 éves kor alatt 1 41 10 2,24989 

 11P 569C Vese, ureter, húgyhólyag nagyobb műtétei nem 
daganat miatt 2 41 12 1,93659 

 11P 570A Vese, húgyvezeték, húgyhólyag kisebb műtétei 
társult betegséggel 4 30 10 1,33769 

 11P 570B Vese, húgyvezeték, húgyhólyag kisebb műtétei 
társult betegség nélkül 2 25 6 0,86412 

* 11P 570D Inkontinencia szalag behelyezése 1 14 3 1,71632 
 11P 571C Transurethralis műtétek 1 14 7 0,96644 
 11P 5720 Húgycsőműtétek 1 34 6 0,71979 
 11P 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei  1 27 6 0,61271 

 11P 574A A vese, a húgyvezeték egyszerű endoszkópos 
műtétei társult betegséggel 4 25 9 1,37058 

 11P 574B A vese, a húgyvezeték egyszerű endoszkópos 
műtétei társult betegség nélkül 1 25 3 0,71438 

 11P 5750 A vese, a húgyvezeték komplikált endoszkópos 
műtétei 2 25 9 1,76629 

 11P 5751 Nephrostoma 1 10 5 0,86710 
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 11M 576A Veseelégtelenség 18 év alatt 5 41 11 2,18690 
 11M 576B Veseelégtelenség 18 év felett 5 41 11 1,25800 
 11M 577B Vese-, húgyúti daganatok  3 23 5 0,55568 
 11M 578A Vese-, húgyúti fertőzések 2-18 éves kor között 3 33 7 0,89788 
 11M 578B Vese-, húgyúti fertőzések 2 éves kor alatt 3 33 7 0,89379 
 11M 578D Vese-, húgyúti fertőzések 18 év felett 3 25 6 0,47407 

 11S 579C Húgyrendszeri kövek, görcsállapotok sürgősségi 
ellátása 0 25 1 0,15203 

 11M 580E Vese-, húgyúti tünetek 2 27 4 0,46876 

 11M 5820 Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 
év alatt, cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel 3 37 7 2,34594 

 11M 583D Nephrozisok 18 év alatt 3 37 12 1,37730 
 11M 584D Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt 4 29 7 1,33390 

 11P 608Z Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) 
súlyos társult betegséggel 5 43 14 2,45503 

 11M 609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel 5 41 14 4,13755 

 11M 610Z 
Vese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség, 
a vese, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 
cytostatikus vagy cyclosporin kezeléssel) 

5 40 15 2,24940 

        

 ** Főcsoport: 12  Férfi reproduktív rendszeri betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 12P 6110 Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei 3 30 14 2,17041 
 12P 612A Prostatectomia társult betegséggel 4 28 14 2,02426 
 12P 612B Prostatectomia társult betegség nélkül 2 26 5 1,14735 
 12P 6130 Transurethralis prostataműtét 1 30 9 1,21879 
 12P 6140 Here műtétei malignus betegségek miatt 1 14 7 1,00868 

 12P 615A Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év 
felett 1 26 5 0,74135 

 12P 615B Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év 
alatt 1 26 5 0,87046 

 12P 6160 Circumcisio 1 25 2 0,19022 

 12P 6170 Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem 
rosszindulatú daganat miatt 1 27 5 0,65787 

 12P 6180 Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem 
rosszindulatú daganat miatt 1 24 4 0,48983 

 12P 6190 Férfi reproduktív rendszer egyéb műtétei 
rosszindulatú daganat miatt 1 25 11 0,69627 

 12P 6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres műtétei 1 25 7 1,71598 

 12M 621A Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 
társult betegséggel 4 39 8 0,90612 

 12M 621B Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 
társult betegség nélkül 3 38 5 0,69519 

 12M 6240 Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei 3 25 5 0,41535 

 12M 639Z Férfi reproduktív rendszer betegségei súlyos társult 
betegséggel 5 39 10 1,96160 

 12P 640Z Férfi reproduktív rendszer műtétei súlyos társult 
betegséggel 5 44 17 3,31319 
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 ** Főcsoport: 13  Női reproduktív rendszeri betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 13P 641A Női nemi szervek kombinált radikális műtétei 3 39 24 3,97276 
 13P 641B Női nemi szervek egyéb radikális műtétei 3 39 12 1,83589 
 13P 6420 Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt 2 37 12 1,64584 

 13P 643B Uterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem 
malignus betegség miatt  1 29 7 0,98910 

 13P 6440 Női reproduktív rendszer helyreállító műtétei 1 25 7 0,74146 
 13P 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek 1 26 3 0,23678 
 13P 647A Abrasio altatásban 1 5 1 0,17745 
 13P 647B Abrasio altatás nélkül 1 5 1 0,13994 

 13P 6480 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus 
folyamatokban 1 26 2 0,34710 

 13P 6490 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus 
folyamatokban 1 25 2 0,18856 

 13P 6500 Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb 
műtétek 1 25 2 0,33768 

 13P 6510 Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb 
műtétek 1 25 5 1,11489 

 13P 6520 Női reproduktív rendszer egyéb műtétei 2 35 9 1,27764 
*** 13P 6530 In vitro fertilizáció (IVF) 3 33 4 1,88631 

*** 13P 6540 ICSI (intracytoplazmatikus spermium injekció) 
eljárás 3 30 3 2,51011 

*** 13P 6550 In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő 
módszerrel 3 30 3 2,16798 

*** 13P 6560 ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel 3 40 3 2,79446 

 13M 657A Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 
társult betegséggel 4 40 11 1,17968 

 13M 657B Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 
társult betegség nélkül 4 32 8 0,76768 

 13M 6590 Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer 
egyéb betegségei 2 25 4 0,32309 

 13M 669Z Női reproduktív rendszer betegségei súlyos társult 
betegséggel 5 39 20 2,70259 

 13P 670Z 
Női reproduktív rendszer műtétei (kivéve: női nemi 
szervek kombinált radikális műtétei) súlyos társult 
betegséggel 

5 37 15 2,78518 

        

 ** Főcsoport: 14  Terhesség, szülés, gyermekágy Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 14P 671A Császármetszés 2 38 9 1,32310 
 14P 671B Császármetszés patológiás terhesség után 29 60 38 3,67345 
 14M 672A Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) 2 41 9 0,86909 

 14M 672B Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) 
patológiás terhesség után 29 71 38 3,80028 

 14M 673A Hüvelyi szülés 3 25 6 0,64034 
 14M 673B Hüvelyi szülés patológiás terhesség után 29 64 35 2,82069 
 14M 673C Hüvelyi szülés epidurális érzéstelenítéssel 3 25 6 0,71497 
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 14M 673D Hüvelyi szülés patológiás terhesség után epidurális 
érzéstelenítéssel 29 64 35 2,82187 

 14P 674A Hüvelyi szülés műtéttel 2 25 6 0,71215 
 14P 674B Hüvelyi szülés műtéttel, patológiás terhesség után 29 55 34 3,04013 

* 14P 675A Genetikai amniocentézis kromoszómavizsgálattal 1 25 2 0,69716 
* 14P 675B Chorionboholy mintavétel kromoszómavizsgálattal 1 25 1 0,46869 
 14P 6760 Egyéb terhességi műtétek 1 25 2 0,24035 
 14P 677A Postpartum, post abortumbetegségek műtéttel 1 25 4 0,62651 
 14M 677B Postpartum, post abortumbetegségek műtét nélkül 2 25 4 0,40917 

 14P 6780 Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei 
laparoszkóppal 1 25 5 1,01041 

 14P 6790 Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei 
laparotomiával 2 25 8 1,02827 

 14P 6800 Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12 hétig 1 25 2 0,23418 
 14P 681C Középidős vetélés (spontán és művi) 1 26 1 0,57569 

**** 14P 681D Interruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással 1 26 1 0,19807 
 14M 6820 Fenyegető vetélés 3 28 7 0,50821 
 14M 6830 Fenyegető koraszülés 3 36 8 0,65353 

 14M 6831 
Fenyegető koraszülés kezelése Tractocile-vel, a 
terhesség betöltött 24. hetétől a 33. hetéig 
 

3 10 7 1,53210 

 14M 6840 Egyéb antepartum betegségek 4 25 8 0,54434 
        

 ** Főcsoport: 15  Újszülöttek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 15M 7110 Újszülött, születési súly 999 g alatt 40 100 70 29,72342

* 15P 7120 Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős 
műtéttel 21 80 34 13,14905

* 15M 7130 Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtét 
nélkül 20 80 43 11,48511

* 15P 7140 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős 
műtéttel 16 70 40 11,35526

*^ 15M 715Z Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét 
nélkül, súlyos problémával 15 70 32 8,68117 

 15M 7160 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét 
nélkül, közepes problémával 14 70 26 2,44015 

 15M 7170 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét 
nélkül, egyéb problémával 5 70 18 1,44831 

 15P 7180 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős 
műtéttel 14 70 38 8,82761 

*^ 15M 719Z Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával 10 51 20 6,67213 

 15M 7200 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét 
nélkül, közepes problémával 3 45 12 1,05148 

 15M 7210 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét 
nélkül, normális újszülött diagnózissal 2 30 7 0,52378 

 15M 7220 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét 
nélkül, egyéb problémával 3 42 9 0,76280 

 15P 7230 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős 
műtéttel 5 47 16 3,13158 
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 15P 7240 Újszülött, születési súly 2499 g felett, kisebb hasi 
műtéttel 2 25 8 1,07453 

 15M 7260 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül, közepes problémával 3 25 7 0,56728 

 15M 7270 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül, normális újszülött-diagnózissal 2 25 5 0,36569 

 15M 7280 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül, egyéb problémával 3 25 6 0,41704 

 15M 7300 Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, helyben 
született 1 5 2 1,89051 

 15M 7310 Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, máshol 
született 1 5 2 1,16958 

* 15P 7330 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban 1 30 16 11,10416

* 15P 7331 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 
napot meghaladó gépi lélegeztetéssel 10 30 22 14,06933

* 15P 7332 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 
napot meghaladó gépi lélegeztetéssel és NO adásával 10 30 25 18,51281

 15M 734Z 
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó 
gépi lélegeztetéssel 

6 40 12 3,26968 

 15M 735Z 
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét 
nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi 
lélegeztetéssel 

5 40 22 7,03573 

        

 ** Főcsoport: 16  Vér- és vérképzőrendszeri betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 16P 741C Lépműtétek 2 27 10 1,82631 
 16P 7420 Vérképző szervek egyéb műtétei 2 27 5 0,59487 
 16M 743K Szerzett aplasticus anaemia 4 20 7 0,94236 

* 16M 743L Szerzett súlyos aplasticus anaemia cyclosporin 
kezeléssel 4 28 13 3,51408 

* 16M 743M Szerzett aplasticus anaemia antithymocyta-globulin 
kezeléssel 11 28 15 9,36674 

 16M 744A Szerzett haemolyiticus anaemia vagy sarlósejtes 
krízis 3 28 11 1,72103 

 16M 745A Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt 3 20 8 1,06870 
 16M 745B Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett 3 20 8 0,75253 
 16M 7460 Véralvadási rendellenességek 3 20 8 0,99200 
 16M 7470 Hemofília (VIII, IX faktor) 3 20 6 0,75751 

 16M 748D Mononuclearis phagocyta rendszer és az 
immunrendszer betegségei  4 28 6 0,65230 

 16M 748F Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év felett 4 28 8 0,80916 
 16M 748G Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év alatt 4 28 9 1,07781 

*++ 16M 7490 Primer immunhiányos állapotok intravénás 
immunglobulin szubsztitúciós kezelése 0-8 év között 1 28 1 0,82876 

*++ 16M 7491 
Primer immunhiányos állapotok intravénás 
immunglobulin szubsztitúciós kezelése 9-16 év 
között 

1 28 1 1,34194 



 
 
 
 
4818 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/79. szám 

*++ 16M 7492 Primer immunhiányos állapotok intravénás 
immunglobulin szubsztitúciós kezelése 16 év felett 1 28 1 1,64224 

 16M 764Z Vér-, vérképző-, immunológiai rendszer betegségei 
súlyos társult betegséggel 5 28 13 3,02464 

 16P 765Z Vérképző-, immunológiai rendszer műtétei súlyos 
társult betegséggel 5 27 16 3,27840 

        

 ** Főcsoport: 17  Myeloproliferativ betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 17P 7660 Lymphoma, leukémia nagyobb műtéttel 2 22 13 1,88031 
 17P 7670 Lymphoma, nem akut leukémia egyéb műtétei 2 28 9 0,90289 
 17P 768A Nyirokrendszer egyéb műtétei 2 28 7 0,89573 

 17M 770C Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szűrt 
vagy besugárzott vérkészítmény adásával 4 26 16 8,11116 

 17M 771D Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett 4 26 10 1,07105 
 17M 771E Lymphoma, nem akut leukémia 18 év alatt 4 26 10 1,24002 

* 17M 7720 
Akut leukémiák magas malignitással, 
kemoterápiával és legalább 25 E szűrt vagy 
besugárzott vérkészítmény adásával 18 év alatt 

13 28 23 16,01413

* 17M 773A 
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 26E alatti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

4 28 24 6,20129 

* 17M 773B 
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 26-50E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

13 35 25 14,12531

* 17M 773C 
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 51-75E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

13 35 28 25,47761

* 17M 773D 
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával, 75E feletti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

13 35 28 34,76706

* 17M 773E Akut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szűrt 
vagy besugárzott vérkészítmény adásával 2 22 13 5,30567 

* 17M 773F Akut leukémiák 26-50E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 7 28 14 12,89167

* 17M 773G Akut leukémiák 51-75E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 7 28 15 22,60260

* 17M 773H Akut leukémiák 75E feletti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 7 28 15 30,94198

* 17M 773K Akut leukémia nagy dózisú vagy standard 
kemoterápiával 18 év felett 5 28 24 7,48266 

 17M 778A Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy 
palliativ ellátás, társult betegséggel 4 28 12 3,17469 

 17M 778B Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy 
palliativ ellátás, társult betegség nélkül 4 28 10 2,21997 

* 17M 780A Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, 
társult betegséggel 13 28 20 9,89373 

* 17M 780B Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, 
társult betegség nélkül 13 28 19 8,57965 
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 17M 782A Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes 
malignitással, társult betegséggel 4 25 11 2,95237 

 17M 782B Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes 
malignitással, társult betegség nélkül 4 26 8 1,16311 

 17M 7840 Krónikus myeloproliferatív betegségek 3 28 9 1,18920 

 17M 785Z Egyéb myelo-, lymphoproliferativ betegségek súlyos 
társult betegséggel 5 33 25 1,36399 

 17M 786Z Lymphoma, nem akut leukémia súlyos társult 
betegséggel 5 25 13 2,26055 

        

 ** Főcsoport: 18  Fertőző betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 18M 8000 Súlyos szepszis Aktivált protein-C (APC) kezeléssel 5 44 17 24,55721
 18M 801A Szeptikémia 18 év felett 4 44 14 1,89156 
 18M 801B Szeptikémia 18 év alatt 4 29 10 3,11576 
 18M 8020 Műtét, sérülés utáni fertőzések 3 31 9 0,90586 
 18M 803A Vírusbetegségek 18 év felett 3 34 7 0,45198 
 18M 803D Súlyosabb vírusbetegségek, 18 év alatt 5 25 11 1,27664 
 18M 803E Egyéb vírusbetegségek, 18 év alatt 3 25 6 0,60329 
 18M 8040 Protozoonok okozta megbetegedések 3 39 8 0,77141 
 18M 8060 Egyéb fertőzések, zoonozisok, parazitás betegségek 3 34 7 0,59309 
 18M 8070 Nemi betegségek szisztémás manifesztációval 3 25 5 0,29507 

 18M 819Z Szisztémás fertőzések, parazitás betegségek (kivéve: 
szeptikémia) súlyos társult betegséggel 5 40 17 1,88277 

 18M 820Z Szeptikémia súlyos társult betegséggel 5 44 17 5,39439 
        

 ** Főcsoport: 19  Mentális betegségek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 19M 8210 Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális 
diszfunkció 3 41 10 0,69925 

 19M 822A Depresszív szindrómák 60 év alatt 8 50 17 1,03625 
 19M 822B Depresszív szindrómák 60 év felett 8 51 17 1,20785 
 19M 822C Önmérgezett depressziós betegek utógondozással 8 51 19 1,43317 
 19M 823A Szorongásos betegségek 18 év felett 6 44 15 0,87164 
 19M 823B Szorongásos betegségek 18 év alatt 6 40 13 1,11923 
 19M 8240 Személyiségzavarok, pszichogén reakciók 8 46 18 0,98824 

 19M 825A Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális 
retardáció 60 év alatt (kivéve: dementia) 6 42 14 0,86692 

 19M 825B Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális 
retardáció 60 év felett (kivéve: dementia) 8 42 16 1,05275 

 19M 825C Dementia 60 év alatt 8 42 19 1,09659 
 19M 825D Dementia 60 év felett 10 42 19 1,34270 
 19M 826A Pszichózisok 60 év alatt 10 56 22 1,29926 
 19M 826B Pszichózisok 60 év felett 10 57 22 1,41253 
 19M 8270 Gyermekkori mentális rendellenességek 6 60 18 1,40473 

* 19M 8271 Gyermekkori mentális rendellenességek speciális 
kezeléssel 6 60 18 1,76692 

 19M 8280 ADD szindróma 5 25 9 0,67590 
 19M 8281 Delirium ellátása utógondozással 8 44 12 1,73341 



 
 
 
 
4820 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/79. szám 

        

 ** Főcsoport: 20  Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és 
drogfogyasztás okozta organikus, mentális 

betegségek 

Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 20M 8410 Ópium abúzus, függőség 4 60 12 0,71410 
 20M 8420 Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség 4 42 13 0,75760 
 20M 8430 Alkohol abúzus, függőség 4 45 14 0,78882 
 20M 8440 Intoxikáció alkohol- vagy drogfogyasztás miatt 1 25 2 0,13049 
 20S 8441 Drog és alkohol intoxikáció sürgősségi ellátása 0 25 1 0,13108 
        

 ** Főcsoport: 21  Sérülések, mérgezések Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 21P 8510 Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt 1 41 9 1,17605 
 21P 8520 Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt 2 46 8 2,34155 

 21P 853A Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb 
műtétek 2 30 5 0,99828 

* 21P 853B Váll, felkar, kéz többszörös lágyrész sérülése miatti 
műtétek sürgősségi indikációval 2 30 5 1,70542 

 21P 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei  1 25 4 0,67296 
 21S 856C Allergiás betegségek sürgősségi ellátása 0 25 1 0,14861 
 21M 857A Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év alatt 1 25 3 0,62982 

 21M 857B Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év felett, 
társult betegséggel 2 25 3 0,76620 

 21M 857C Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év felett, 
társult betegség nélkül 1 25 2 0,56406 

 21S 857D Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásainak 
sürgősségi ellátása 0 25 1 0,51172 

 21M 857E Súlyos mérgezés, gyógyszerek súlyos toxikus 
hatásainak ellátása 3 25 4 1,57556 

 21M 8580 Ólommérgezés 3 32 6 0,99214 

 21M 859A Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások 
társult betegséggel 4 27 6 0,68074 

 21M 859B Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások 
társult betegség nélkül 2 25 3 0,22503 

 21S 8601 Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása 0 25 1 0,13876 

 21M 879Z 
Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös 
kisebb sérülések, mérgezések súlyos társult 
betegséggel 

5 25 11 3,41454 

 21P 880Z 
Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös 
kisebb sérülések, mérgezések műtétei súlyos társult 
betegséggel 

5 31 12 2,64877 

        

 ** Főcsoport: 22  Égések, fagyások Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 22P 8810 Kiterjedt égés műtéttel 4 40 19 9,67291 
 22M 8820 Kiterjedt égés műtét nélkül 4 35 12 3,72346 
 22P 8830 Nem kiterjedt égés műtéttel 4 30 13 2,88441 
 22M 884A Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év alatt 4 39 9 1,14451 
 22M 884B Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év felett 4 39 7 0,59899 
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 22M 8850 Légzőrendszer égése légzéstámogatással 5 35 10 3,55604 
* 22P 8870 Kiterjedt fagyás műtéttel 4 40 20 6,15200 
 22M 8880 Kiterjedt fagyás műtét nélkül 4 48 18 2,81422 
 22P 8890 Nem kiterjedt fagyás műtéttel 2 26 12 3,19671 
 22M 8900 Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül 3 25 4 0,94327 

 22M 8910 Fagyás miatt más, akut jellegű intézménybe 
áthelyezve (3 napon belül) 1 3 2 0,86352 

        

 ** Főcsoport: 23  Jelek és tünetek Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

 23M 892A Többszörös veleszületett rendellenesség 4 39 9 0,94844 
        

 ** Főcsoport: 24  AIDS Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 24M 9110 AIDS 3 45 13 6,27987 
        

 ** Főcsoport: 25  Polytraumatizált állapot műtétei Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 25P 9210 Speciális, nagy intracranialis műtétek 
polytraumatizált állapotban 2 30 14 11,14064

 25P 9220 Nagy műtétek polytraumatizált állapotban 2 30 14 5,38501 
 25P 923A Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban 2 30 11 3,22263 

* 25P 923B Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban 
sürgősségi indikációval 2 30 11 3,45985 

 25M 9240 Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag 
polytraumatizált állapota 3 36 7 1,31724 

 25M 9250 Egyéb polytraumatizált állapot 3 37 9 1,18227 

 25P 936Z 
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, 
nagy intracranialis műtétek) súlyos társult 
betegséggel, műtét <3 

5 45 19 8,75226 

 25P 937Z 
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, 
nagy intracranialis műtétek) súlyos társult 
betegséggel, 3<=műtét<=6 

5 45 22 10,30132

 25P 938Z 
Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, 
nagy intracranialis műtétek) súlyos társult 
betegséggel, műtét>6 

8 45 23 12,83370

 25M 939Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel  
1 hétnél hosszabb intenzív ellátással 8 56 26 8,41547 

 25M 940Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel  
1 hétnél rövidebb intenzív ellátással 5 56 26 6,16646 

        

 ** Főcsoport: 99  Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok Alsó  
határnap

Felső  
határnap 

Normatív 
nap Súlyszám

* 99P 941A Szívátültetés 0 0 0 0,00000 
* 99P 941B Egyidejű szív-, tüdőátültetés 0 0 0 0,00000 
* 99P 941C Veseátültetés 0 0 0 0,00000 
* 99P 941D Májátültetés 0 0 0 0,00000 
* 99P 941E Tüdőátültetés 0 0 0 0,00000 
* 99P 941F Hasnyálmirigy-átültetés 0 0 0 0,00000 
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* 99P 941G Kombinált vese-, hasnyálmirigy-átültetés 0 0 0 0,00000 
* 99P 941H Allogén csontvelő-transzplantáció 0 0 0 0,00000 
* 99P 941K Autológ csontvelő-transzplantáció 0 0 0 0,00000 
* 99M 941T Májátültetés előtti kivizsgálás 20 40 33 2,67100 
* 99M 941U Szívátültetés előtti kivizsgálás 4 20 15 2,92349 
* 99M 9420 Transzplantátum-elégtelenség 0 0 0 0,00000 

*+ 99M 9422 Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy 
ellátására 5 0 0 1,50000 

* 99M 9430 Sugárterápia 5 14 10 1,80940 

* 99M 9431 
Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél 
végzett kemoterápia esetén, cardiotoxicitás 
kivédésére (anthracyclin adagolás mellett) 

- - - 0,59368 

* 99M 944A 
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája 18 év felett legalább 14E 
szűrt és besugárzott vérkészítmény adásával 

4 14 9 13,51181

* 99M 944C 
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája, legalább 7E szűrt vagy 
besugárzott vérkészítmény adásával 

4 14 6 4,33466 

 99M 945A Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia 
kemoterápiája 18 év felett 6 14 9 1,49435 

 99M 945B Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia 
kemoterápiája 18 év alatt 6 14 9 2,25003 

 99M 950F Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett 2 14 6 1,08549 

 99M 950H 
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut 
leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E 
szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

4 14 9 6,64128 

* 99M 9511 Radiokemoterápia "A" 1   2,21562 
* 99M 9512 Radiokemoterápia "B" 1   2,64787 
* 99M 9513 Radiokemoterápia "C" 1   4,91482 
* 99M 9514 Radiokemoterápia "D" 1   6,02774 
 99M 9515 Radiokemoterápia "E" 1   3,22968 

 99P 9520 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés craniotomia és 
gerincműtétek esetén 10 56 30 17,82135

 99M 9530 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki 
betegségek miatt 14 58 31 6,45611 

 99M 9540 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki 
betegségek kivételével 10 56 22 13,26344

* 99P 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott 
szívműtétek esetén 10 56 22 14,73782

 99P 9575 Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót kivételével 
(kivéve: csípő, femur, gerinc) 1 25 2 0,30536 

 99P 9576 Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása (kivéve: 
csípő, femur, gerinc) 1 25 1 0,06476 

 99P 9580 A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése 1 5 2 0,40690 
*,• 99M 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A" 1   0,53887 
*,• 99M 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B" 1   0,68421 
*,• 99M 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C" 1   0,80325 
*,• 99M 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D" 1   0,95399 
*,• 99M 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E" 1   1,16718 
*,• 99M 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F" 1   1,38511 
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*,• 99M 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G" 1   1,67628 
*,• 99M 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H" 1   2,06081 
*,• 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I" 1   2,70921 
*,• 99M 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J" 1   3,78631 
*,• 99M 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája "K" 1   7,05810 
*,• 99M 959L Rosszindulatú daganat kemoterápiája "L" 1   15,10793

 99P 9600 ESWL kezelések 1 20 2 0,91236 
** 99P 9610 Férfi sterilizáció 1 25 2 0,19298 
** 99P 9620 Női sterilizáció 1 25 2 0,36238 

 99P 9631 Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és 
egyéb műtétei 1 28 2 0,23180 

 99P 9632 Kissebészeti beavatkozások I. 1 28 1 0,02869 
 99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II. 1 28 1 0,04994 
 99P 9634 Kissebészeti beavatkozások III. 1 28 1 0,12656 

 99M 9660 Kisded utógondozása nem kielégítő súlygyarapodás 
miatt 28 nap felett, 1 év alatt 3 50 9 0,74177 

 99M 9670 Harmadlagos utógondozás, 1 éves vagy annál 
idősebb korban 3 50 6 0,37476 

 99M 9680 Donor ellátása 1 27 4 0,89716 
 99M 9690 Kísérő személy ellátása 0 0 0 0,00000 
 99M 9691 Ellátás szoptatás miatt 0 0 0 0,00000 

 99M 9692 Ellátás 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának 
segítése miatt 0 0 0 0,00000 

 99M 9700 Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz 
társuló egyéb kórházi ellátások 2 10 3 0,26884 

 99S 9701 Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi 
ellátása 0 28 1 0,16285 

 99S 9702 Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása 0 28 1 0,16281 
* 99M 9710 Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra 1 7 3 3,57390 
* 99M 9720 Egésztest besugárzás transzplantáció előtt 2 6 3 0,76695 
 99M 9730 Brachyterápia 3 28 10 0,95738 
 99M 980A Pajzsmirigydaganatok kezelése nyílt radiojóddal 5 20 9 1,63175 

 99M 980B Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy 
daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal 5 14 10 1,82514 

 99M 980C Nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt 
radioizotópokkal 2 12 4 0,46699 

 99M 980D Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal 
rhTSH stimulálás után 5 20 9 2,96587 

 99M 9960 Nem csoportosítható kemoterápiás ellátás 1 0 0 0,10072 
 99M 9970 Boncolás 0 0 0 0,27539 
 99 9980 Érvénytelen fődiagnózis 0 0 0 0,00000 
 99 9990 Nem csoportosítható 0 0 0 0,00000 
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Megjegyzések 
    *    A jelölt csoportok a 4. számú mellékletben meghatározott intézetekben kezelhetők, a szakmai 

feltételektől és igényektől függően mennyiségi korlátozással. 
  **    A jelölt csoportoknál, ha az elvégzett beavatkozás nem orvosi indikációra történt, az adatlapon 

a térítési kategória mezőben ’4’ jelzéssel kell az esetet jelenteni, ezek az esetek az E. Alapból 
nem finanszírozhatók. 

 ***  A külön jogszabály szerint a tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező 
szolgáltató részére – a szakmai feltételektől és igényektől függően – mennyiségi korlátozás 
írható elő. 

 **** A 14P 681D HBCs súlyszámát kell alapul venni a magzati élet védelméről szóló 1992. évi 
LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti díj kiszámításánál. 

 S =    A 6-24 órán belül befejezett ellátásra vonatkozó HBCs, mely sürgősségi betegellátó osztályról 
jelenthető, a nem sürgősségi betegellátó osztályról a 24 órát meghaladó ellátás jelenthető. 

 +   Kiegészítő HBCs kód. Kizárólag transzplantátummal élő személynél, a transzplantációt 
követő aktív kórházi ellátásoknál alkalmazható. 

 ++  Kiegészítő HBCs kód. A ráépített HBCs elszámolása a járulékos HBCs-re vonatkozó 
szabályozás szerint történik. 

 •   A finanszírozási eset besorolásánál és elszámolásánál a Kézikönyvben meghatározott 
protokollok szabályait és paramétereit kell figyelembe venni. 

 *^     A végző szolgáltatókra vonatkozik.” 
 
 
5. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez  
 

 
1. Az R. 4. számú mellékletének az   1., 2., 3., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 9., 18., 54., 55., 56., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 
73., 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 94/c., 94/d., 94/e., 94/f., 
97., 99., 110/j., 111., 112., 114., 121., 123/a., 123/b., 123/c., 123/d., 123/e., 123/f., 123/g., 123/h., 123/i., 123/j., 
123/k., 123/l., 123/m., 123/n., 123/o., 124/a., 124/b., 124/c., 124/d. pontjában a 
„0106  Főv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest” 

szövegrész helyébe a 
„0106  Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai” 

szöveg lép. 
 
2. Az R. 4. számú mellékletének 9., 31/a., 31/b., 47/a., 54., 55., 56., 63., 64., 65., 65/a., 67., 69., 71., 72., 73., 74., 
75., 99., 111., valamint a jelen melléklet 7. pontjával megállapított 65/b. pontjában az  
„1302  Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Cegléd” 

szövegrész helyébe a 
„13B2  Cegléd, Toldy Ferenc Kh. Kft.” 

szöveg lép.  
 
3. Az R. 4. számú mellékletének 7., 22., 23., 24., 65/a., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 
80., 81., 82., 83., 84., 89., 93/b., 93/c., 94/b., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 
110/c., 110/d., 110/e., 110/j.,  111., 112., 119., 120., 125/a., 125/e., valamint a jelen melléklet 7. pontjával 
megállapított 65/b. pontjában az  
„0509  Miskolci Egészségügyi Centrum” 

szövegrész helyébe a  
„0509  Miskolci Egészségügyi Központ” 

szöveg lép. 
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4. Az R. 4. számú mellékletében a  
„10B.  *01M 0282  Progresszív cerebralis laesio 
 0106    Főv. Önk. Szent János Kórháza, Budapest” 

szövegrész helyébe a 
„10/b.  *01M 0282  Progresszív cerebralis laesio 
 0106    Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai” 

szöveg lép. 
 
 
5. Az R. 4. számú mellékletének 12. pontja a  
„1401    Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár” 

szövegrészt követően a  
„1501    Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza” 

szöveggel egészül ki. 
 
6. Az R. 4. számú mellékletének 38. pontjában a  
„3    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 

szövegrész helyébe a 
„0643    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” 

szöveg lép. 
 
7. Az R. 4. számú mellékletében a 
„65/a.  *05M 2092  Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezés 

nélkül. Az eljárás az alábbi egyetemek/kórházak a külön jogszabály szerinti 
II. és III. progresszivitás eljárási szintű intenzív terápiás osztályáról és/vagy 
kardiológiai őrzőjéről és/vagy sürgősségi osztályáról jelenthető.” 

szövegrész helyébe a  
„65/b.  *05M 2092  Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezés 

nélkül. Az eljárás az alábbi egyetemek/kórházak a külön jogszabály szerinti 
II. és III. progresszivitás eljárási szintű intenzív terápiás osztályáról és/vagy 
kardiológiai őrzőjéről és/vagy sürgősségi osztályáról jelenthető.” 

szöveg lép. 
 
8. Az R. 4. számú mellékletében a  
„65/b.  Alkalmazandó a 98105 Levosimendan a szívelégtelenség kezelésére eljárásnál* 05M 269Z 

Szívelégtelenség súlyos társult betegséggel” 
szövegrész helyébe a  
„65/c.  Alkalmazandó a 98105 Levosimendan a szívelégtelenség kezelésére eljárásnál* 05M 269Z 

Szívelégtelenség súlyos társult betegséggel 
szöveg lép. 
 
9. Az R. 4. számú mellékletében a  
„66/b.  *06M 293D  Crohn-betegség Infliximab kezeléssel 
 0140    Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
 01A6    Állami Egészségügyi Központ, Budapest 
 0242    Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi 

Centrum 
 0509    Miskolci Egészségügyi Centrum 
 0643    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
 0801    Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
 0940    Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
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 1701    Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
 1801    Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
 1901    Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
 2237    Budai Irgalmasrendi Kórház” 

szövegrész helyébe a  
66/b. *06M 293D  Crohn-betegség Infliximab kezeléssel 
0106  Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai 
0140  Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
01A6  Állami Egészségügyi Központ, Budapest 
0201  Baranya Megyei Kórház, Pécs 
0242  Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0509  Miskolci Egészségügyi Központ 
0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0801  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940  Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1701  Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801  Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
1901  Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 
1401  Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
2237  Budai Irgalmasrendi Kórház” 
szöveg lép. 
 
10. Az R. 4. számú mellékletének 78. pontja a  
„0401    Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula” 

szövegrészt követően a 
„0402    Réthy Pál Kórház-rendelőintézet, Békéscsaba” 

szöveggel egészül ki. 
 
11. Az R. 4. számú mellékletének 83. pontja a 
„0401    Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula” 

szövegrészt követően a 
„0402    Réthy Pál Kórház-rendelőintézet, Békéscsaba” 

szöveggel egészül ki. 
 
 
12. Az R. 4. számú mellékletének 84. pontja a 
„0401    Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula” 

szövegrészt követően a 
„0402    Réthy Pál Kórház-rendelőintézet, Békéscsaba” 

szöveggel egészül ki. 
 
13. Az R. 4. számú melléklete a  15 Főcsoport 100. pontját követően a   
 „100/a.   *^15M 715Z Alkalmazandó 92253 Progresszív cerebrális laesio ellátása eljárásnál 
  Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét nélkül, súlyos 

problémával 
0106  Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai 

 
100/b.  *^15M 719Z Alkalmazandó 92253 Progresszív cerebrális laesio ellátása eljárásnál 
    Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül súlyos 

problémával 
0106  Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai” 

szöveggel egészül ki. 
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14. Az R. 4. számú mellékletében a  
„101.  *15P 7331  Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó 

gépi lélegeztetéssel” 
szövegrész helyébe a  
„101/a.  *15P 7331  Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó 

gépi lélegeztetéssel” 
szöveg lép. 
 
15. Az R. 4. számú mellékletében a 
„101.  *15P 7332  Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó 

gépi lélegeztetéssel és NO adásával” 
szövegrész helyébe a  
„101/b.  *15P 7332  Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó 

gépi lélegeztetéssel és NO adásával” 
szöveg lép. 
 
16. Az R. 4. számú mellékletének 125/a.,125/b.,125/c.,125/d.,125/e.,125/f.,125/h. pontjában a  
„0107   Főv. Önk. Szent Margit Kórháza, Budapest” 

szövegrész helyébe a 
„0106        Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai” 

szöveg lép. 
 
17. Az R. 4. számú mellékletének 125/b. pontja a 
„73691    Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)” 

szövegrészt követően a 
 „73941                        Kemoterápia, HER+TAX 3 hetes (telítő ciklus) protokoll szerint  

                      (01. fázis) 

  73951                        Kemoterápia, HER+TAX 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint  
                       (01. fázis) 

  73981                        Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (telítő ciklus) protokoll szerint (01. fázis)

  73991                        Kemoterápia, HER+TXT 3 hetes (fenntartó ciklus) protokoll szerint  
                       (01. fázis) 

  75661                        Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis) 
  75671                        Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)” 
szöveggel egészül ki. 
 
18. Az R. 4. számú mellékletében a  
„125/g.  Húgyrendszer (C64-C68) 
 *, 99M 959G    Rosszindulatú daganat kemoterápiája G 
 *, 99M 959H    Rosszindulatú daganat kemoterápiája H 
 *, 99M 959I    Rosszindulatú daganat kemoterápiája I 

70501    Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis) 
70502    Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis) 
70503    Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis) 
70511    Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis) 
70512    Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis) 
70513    Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis) 
70521    Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis) 
70522    Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis) 
70531    Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis) 
70532    Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis) 
70533    Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis) 
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70541    Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis) 
70542    Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis) 
70543    Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis) 
0101    Főv. Önk. Szent Imre Kórháza, Budapest 
0107    Főv. Önk. Szent Margit Kórháza, Budapest 
0109    Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0112    Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest 
0116    Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 
0118    Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 
0122    Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 
0140    Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
0154    Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
01A6    Állami Egészségügyi Központ, Budapest 
0201    Baranya Megyei Kórház, Pécs 
0242    Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0301    Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 
0401    Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 
0502    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0601    Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
0643    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701    Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801    Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0901    Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 
0940    Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1001    Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger 
1101    Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1201    Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
1309    Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
1401    Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501    Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza 
1601    Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 
1701    Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801    Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
1901    Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
2001    Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg” 

szövegrész helyébe a  
„125/g.  Húgyrendszer (C64-C68) 
 *, 99M 959G    Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” 
 *, 99M 959H    Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” 
 *, 99M 959I    Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” 
 *, 99M 959L   Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L” 

70501    Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis) 
70502    Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis) 
70503    Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis) 
70511    Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis) 
70512    Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis) 
70513    Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis) 
70521    Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis) 
70522    Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis) 
70531    Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis) 
70532    Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis) 
70533    Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis) 
70541    Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis) 
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70542    Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis) 
70543    Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis) 
73181   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (01. fázis) 
73182   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (02. fázis) 
73183   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (03. fázis) 
73184   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (04. fázis) 
73185   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (05. fázis) 
73186   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (06. fázis) 
73187   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (07. fázis) 
73188   Kemoterápia, INF alfa+IL2+5FU protokoll szerint (08. fázis)  
0101    Főv. Önk. Szent Imre Kórháza, Budapest 
0106    Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai 
0109    Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0112    Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest 
0116    Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 
0118    Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 
0122    Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 
0140    Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
0154    Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
01A6    Állami Egészségügyi Központ, Budapest 
0201    Baranya Megyei Kórház, Pécs 
0242    Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0301    Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 
0401    Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 
0502    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0601    Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
0643    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701    Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801    Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0901    Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 
0940    Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1001    Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger 
1101    Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1201    Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
1309    Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
1401    Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501    Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza 
1601    Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 
1701    Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801    Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
1901    Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
2001    Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg” 

szöveg lép. 
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19. Az R. 4. számú melléklete a  
„125/i.  Szem, agy, központi idegrendszer (C70-C72)” 

szövegrészt követően a 
„125/j.  Fej-nyaki régió (C00-C32) 
 *    99M 9515 Radiokemoterápia „E” 
 *, • 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” 

    
 73351 Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis) 
 74301 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis) 
 74311 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis) 
 74321 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis) 

    
0101 Főv. Önk. Szent Imre Kórháza, Budapest 
0106 Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai 
0109 Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0112 Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest 
0116 Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 
0118 Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 
0122 Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
01A6 Állami Egészségügyi Központ 
0201 Baranya Megyei Kórház, Pécs 
0242 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0301 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 
0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 
0509 Miskolci Egészségügyi Központ 
0601 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0901 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1001 Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger 
1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501 Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza 
1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 
1701 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg” 

szöveggel egészül ki. 
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20. Az R. 4. számú mellékletében a 
„126/a  Vesetumor kemoterápiás kezelése supportív terápiával (Proleukin) 
 *, 99M 
959L 

   Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L 

      
79971  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (01. fázis) 
79972  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (02. fázis) 
79973  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (03. fázis) 
79974  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (04. fázis) 
79975  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (05. fázis) 
79976  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (06. fázis) 
79977  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (07. fázis) 
79978  Kemoterápia, INF a+IL2+5FU protokoll szerint (08. fázis)  

   
0101  Főv. Önk. Szent Imre Kórháza, Budapest 
0107  Főv. Önk. Szent Margit Kórháza, Budapest 
0109  Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0112  Főv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza, Budapest 
0116  Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 
0118  Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 
0122  Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 
0140  Semmelweis Egyetem, Budapest 
0154  Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
0201  Baranya Megyei Kórház, Pécs 
0242  Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0301  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 
0401  Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 
0502  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701  Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0901  Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 
0940  Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1001  Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger 
1101  Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1201  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
1309  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
1401  Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501  Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza 
1601  Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 
1701  Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801  Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
1901  Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 
01A6  Állami Egészségügyi Központ, Budapest” 

szövegrész hatályát veszti. 
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21. Az R. 4. számú mellékletében a  
„126/b  Anthracyclines kemoterápiás kezelés supportív terápiával, cardiotoxicitás kivédésére 

(Cardioxan) 
    
*, • 99M 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” 
*, • 99M 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” 
*, • 99M 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” 
*, • 99M 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” 
*, • 99M 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” 
*, • 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” 
*, • 99M 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” 

    
77011 Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77021 Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77031 Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77041 Kemoterápia, IFO-ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77051 Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77061 Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77071 Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77081 Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77091 Kemoterápia, TAX-ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77101 Kemoterápia, TAX-EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77111 Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77121 Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77131 Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77141 Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77151 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77152 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
77161 Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
77171 Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77181 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77182 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
77183 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (03. fázis) 
77191 Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77201 Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77211 Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77221 Kemoterápia, ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77231 Kemoterápia. EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77241 Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77251 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77252 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
77261 Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77271 Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77281 Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77291 Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 

 
0107  Főv. Önk. Szent Margit Kórháza, Budapest 
0109  Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0116  Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 
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0118  Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 
0122  Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 
0140  Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
0154  Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
0201  Baranya Megyei Kórház, Pécs 
0242  Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0301  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 
0401  Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 
0502  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0601  Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701  Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0901  Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 
0940  Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1001  Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger 
1057  Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza 
1101  Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1201  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
1309  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
1401  Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501  Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza 
1601  Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 
1701  Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801  Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 
01A6  Állami Egészségügyi Központ, Budapest” 

szövegrész helyébe a 
„126/b. 
  

Anthracyclines kemoterápiás kezelés supportív terápiával, cardiotoxicitás kivédésére 
(Cardioxan) 

    
*, • 99M 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C” 
*, • 99M 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E” 
*, • 99M 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F” 
*, • 99M 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G” 
*, • 99M 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H” 
*, • 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I” 
*, • 99M 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J” 

*  99M 9431 Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél végzett kemoterápia esetén, 
cardiotoxicitás kivédésére (anthracyclin adagolás mellett) 

  
77011 Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77021 Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77031 Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77041 Kemoterápia, IFO-ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77051 Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
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77061 Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77071 Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77081 Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77091 Kemoterápia, TAX-ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77101 Kemoterápia, TAX-EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77111 Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77121 Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77131 Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77141 Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77151 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77152 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
77161 Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
77171 Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77181 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77182 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
77183 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (03. fázis) 
77191 Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77201 Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77211 Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77221 Kemoterápia, ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77231 Kemoterápia. EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77241 Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77251 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
77252 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
77261 Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77271 Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77281 Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77291 Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
77311 Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77321 Kemoterápia, PEV+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77331 Kemoterápia, CAV+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77341 Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77351 Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77361 Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77371 Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77381 Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77391 Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxan protokoll szerint (1. fázis) 
77401 Kemoterápia, OSA+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77411 Kemoterápia, NBLInfant_CADO+dexrazoxan protokoll szerint 1,5 év alatt (1. fázis) 
77421 Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77431 Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77441 Kemoterápia, WTVER+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77451 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77461 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77471 Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77481 Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77491 Kemoterápia, NCADO+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77501 Kemoterápia, N4+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
77511 Kemoterápia, N6+dexrazoxan protokoll szerint 18 év alatt (1. fázis) 
70741 Kemoterápia, CHOP protokoll szerint (01. fázis) 
70751 Kemoterápia, CHOP-BLEO protokoll szerint (01. fázis) 
74531 Kemoterápia, COPP/ABV hibrid protokoll szerint  (01. fázis) 
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75021 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (01. fázis) 
75022 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (02. fázis) 
75061 Kemoterápia, PROMACE-CYTABOM protokoll szerint (01. fázis) 
75091 Kemoterápia, block B protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75101 Kemoterápia, block BB protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75201 Kemoterápia, CHOP/A protokoll szerint (01. fázis) 
75211 Kemoterápia, CHOP/B protokoll szerint (01. fázis) 
75221 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint (01. fázis) 
75231 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (01. fázis) 
75232 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (02. fázis) 
75241 Kemoterápia, BEACOPP protokoll szerint (01. fázis)  
75301 Kemoterápia, CEOP protokoll szerint (01. fázis) 
75311 Kemoterápia, CNOP protokoll szerint (01. fázis) 
75321 Kemoterápia, CHOP-BLEO I. szerint (01. fázis) 
75331 Kemoterápia, CHOP-BLEO II. protokoll szerint (01. fázis) 
75341 Kemoterápia, CHVmP-VP protokoll szerint (01. fázis) 
75351 Kemoterápia, COPPBLAM protokoll szerint (01. fázis) 
75361 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (01. fázis) 
75363 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (03. fázis) 
75365 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (05. fázis) 
75367 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (07. fázis) 
75369 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (09. fázis) 
7536B Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (11. fázis) 
75371 Kemoterápia, M-BACOD I. protokoll szerint (01. fázis) 
75381 Kemoterápia, M-BACOD II. protokoll szerint (01. fázis) 
75401 Kemoterápia, BAVP protokoll szerint (01. fázis) 
75411 Kemoterápia, PMM protokoll szerint (01. fázis) 
75531 Kemoterápia, VAD protokoll szerint (01. fázis) 
75551 Kemoterápia, ABCM protokoll szerint (01. fázis) 
75572 Kemoterápia, VMCP/VPAB protokoll szerint (02. fázis) 
75591 Kemoterápia, MINE protokoll szerint (01. fázis) 
75601 Kemoterápia, VIM protokoll szerint (01. fázis) 
75611 Kemoterápia, IVE protokoll szerint (01. fázis) 
75641 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (01. fázis) 
75644 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (04. fázis) 
7564C Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (12. fázis) 
7564D Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (13. fázis) 
7564G Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (16. fázis) 
7564J Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (19. fázis) 
76011 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (01. fázis) 
76031 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2. lépcső "A" verzió szerint (01. fázis) 
76061 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (01. fázis) 
76062 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (02. fázis) 
76063 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (03. fázis) 
76064 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (04. fázis) 
76071 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (01. fázis)  
76072 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (02. fázis) 
76073 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (03. fázis) 
76074 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (04. fázis) 
76101 Kemoterápia, HR-2 block protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)  
76122 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (02. fázis) 
76124 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (04. fázis) 
76142 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (02. fázis) 
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76144 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (04. fázis) 
76146 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (06. fázis) 
76149 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (09. fázis) 
76171 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (01. fázis) 
76173 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (03. fázis) 
76175 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (05. fázis) 
76176 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (06. fázis) 
76511 Kemoterápia, 3+7/A Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76521 Kemoterápia, 3+7/B Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76531 Kemoterápia, 3+7/C Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76541 Kemoterápia, 3+7/D Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76551 Kemoterápia, 3+7/E Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76561 Kemoterápia, 3+7/F Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76571 Kemoterápia, 3+7/G Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76581 Kemoterápia, 3+7/H Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76591 Kemoterápia, AME protokoll szerint (01. fázis) 
76611 Kemoterápia, B-ALL "B" block protokoll szerint (01. fázis) 
76631 Kemoterápia, BISHOP protokoll szerint (01. fázis) 
76641 Kemoterápia, BISHOP/B protokoll szerint (01. fázis) 
76651 Kemoterápia, DAV/A protokoll szerint (01. fázis) 
76661 Kemoterápia, DAV/B protokoll szerint (01. fázis) 
76671 Kemoterápia, DAV/C protokoll szerint (01. fázis) 
76681 Kemoterápia, DAV/D protokoll szerint (01. fázis) 
76691 Kemoterápia, DAV/E protokoll szerint (01. fázis) 
76711 Kemoterápia, FLAG Mitoxanthronnal  protokoll szerint (01. fázis) 
76721 Kemoterápia, FLAG Idarubicinnel  protokoll szerint (01. fázis) 
76731 Kemoterápia, HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76741 Kemoterápia, HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76751 Kemoterápia, HAM/C protokoll szerint (01. fázis) 
76781 Kemoterápia, ICE protokoll szerint (01. fázis) 
76801 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76802 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (02. fázis) 
76811 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76812 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (02. fázis) 
76821 Kemoterápia, TAD/A protokoll szerint (01. fázis) 
76831 Kemoterápia, VAPA protokoll szerint (01. fázis) 
76841 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76851 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (01. fázis) 
76852 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (02. fázis) 
76853 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (03. fázis) 
76854 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (04. fázis) 
76861 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76911 Kemoterápia, inductio II AML-ben 18 év alatt protokoll szerint (01. fázis) 
78871 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
78873 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (03. fázis) 
78875 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (05. fázis) 
78877 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (07. fázis) 
79621 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79631 Kemoterápia, OPPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79641 Kemoterápia, OEPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
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0106  Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai 
0109  Főv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0116  Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 
0118  Főv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza, Budapest 
0122  Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórháza, Budapest 
0140  Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
0154  Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
0201  Baranya Megyei Kórház, Pécs 
0242  Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
0301  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét 
0401  Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 
0502  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0601  Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 
0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701  Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0901  Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 
0940  Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1001  Markhot Ferenc Megyei Kórház, Eger 
1057  Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza 
1101  Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1201  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
1309  Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 
1401  Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501  Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza 
1601  Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 
1701  Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd 
1801  Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt. 
2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 
01A6  Állami Egészségügyi Központ, Budapest” 

szöveg lép. 
 
 
6. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 
Az R. 4. számú mellékletében a  
„17/a.  *02P 0632  Maculadegeneráció és érproliferáció speciális kezelése 
 Elszámolhatósági kompetencia a 12219 Fotodinámiás kezelés Verteporfin festékkel eljárásnál 
 0140    Semmelweis Egyetem, Budapest 
 0643    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
 1501    Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza” 

szövegrész helyébe a 
„17/a.  *02P 0631  Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett fotodinámiás kezelés 

  0140   Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 
 1501    Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza  
 0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” 
szöveg lép. 



 
 
 
 
4838 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/79. szám 

7. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 
 
1. Az R. 8. számú mellékletében a  
 

„Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei 

 
    

      Megnevezés Díjtétel 
(E Ft) 

1.      Veseátültetés 
    55551  Veseátültetés halottból 
    55553  Veseátültetés élőből 

4 200

2. *    Csontvelő transzplantáció  
    54101   Felnőtt autológ csontvelő transzplantáció 12 560
    54100   Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció 24 045
    54103   Gyermek autológ csontvelő transzplantáció 15 480
    54102   Gyermek allogén csontvelő transzplantáció 24 948

    54104 
  Unrelated, azaz idegen donortól származó csontvelő transzplantáció 
kiegészítő díja 2 453

    54105   Őssejt szelekció 2 453
3. *     Terápiás aferezis, haemaferezis   
    88571  Plazmaferesis, kézi 
    88573  Erythrocytaferesis, gépi 
    88574  Erythrocytaferesis, kézi, 2 E 
    88575  Leukaferesis I. (10-15 liter vérvolumen) 
    88576  Leukaferesis II. (15-20 liter vérvolumen) 
    88577  Lymphocytaferesis 
    88578  PBSC aferesis 
    88579  Thrombocytaferesis, gépi 
    88583  Kryoferesis (subst. autológ kryo felülúszó) 

215

    88584   Fotoferezis 310
4.   26450  Cadaver donor immunológiai (HLA) vizsgálatai 120
5.   25510  Cadaver donor vércsoport és virológiai vizsgálatai 55
6.      PET/CT (pozitron emissziós tomográfia) vizsgálat 
    35950  Agy PET/CT vizsgálata 
    35960  Egésztest PET/CT vizsgálata 
    35970  Egy testtájék PET/CT vizsgálata 

230

7.   53750  Szívátültetés 9 000
8.   55040   Májátültetés 16 000
9.      Tüdőátültetés 
    53350  Egyoldali tüdőátültetés 
    53351  Kétoldali tüdőátültetés 

 

10.   55285  Kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetés 9 200”
szövegrész helyébe a  
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„Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei 
 

    
      Megnevezés Díjtétel 

(E Ft) 
1.      Veseátültetés 
    55551  Veseátültetés halottból 
    55553  Veseátültetés élőből 

4 200

2. *    Csontvelő transzplantáció  
    54101   Felnőtt autológ csontvelő transzplantáció 12 560
    54100   Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció 24 045
    54103   Gyermek autológ csontvelő transzplantáció 15 480
    54102   Gyermek allogén csontvelő transzplantáció 24 948

    54104 
  Unrelated, azaz idegen donortól származó csontvelő transzplantáció 
  kiegészítő díja 2 453

    54105   Őssejt szelekció 2 453
3. *     Terápiás aferezis, haemaferezis   
    88571   Plazmaferesis, kézi 
    88573   Erythrocytaferesis, gépi 
    88574   Erythrocytaferesis, kézi, 2 E 
    88575   Leukaferesis I. (10-15 liter vérvolumen) 
    88576   Leukaferesis II. (15-20 liter vérvolumen) 
    88577   Lymphocytaferesis 
    88578   PBSC aferesis 
    88579   Thrombocytaferesis, gépi 
  88580   Plazmacsere I. (40 ml/kg, subst. FFP + Albumin) 
  88581   Plazmacsere II. (60 ml/kg, subst. Albumin + HES 
  88582   Plazmacsere III. (40 ml/kg, subst. Albumin + HES 
  88583   Kryoferesis (subst. autológ kryo felülúszó) 

215

 4.   88584   Fotoferezis 310
5.   26450  Cadaver donor immunológiai (HLA) vizsgálatai 120
6.   25510  Cadaver donor vércsoport és virológiai vizsgálatai 55
7.      PET/CT (pozitron emissziós tomográfia) vizsgálat 
    35950  Agy PET/CT vizsgálata 
    35960  Egésztest PET/CT vizsgálata 
    35970  Egy testtájék PET/CT vizsgálata 

230

8.   53750  Szívátültetés 9 000
9.   55040   Májátültetés 16 000
10.      Tüdőátültetés 
    53350  Egyoldali tüdőátültetés 
    53351  Kétoldali tüdőátültetés 

 

11.   55285  Kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetés 9 200”
szöveg lép. 
 
2. Az R. 8. számú mellékletében a  

„Nyelőcsőrák  C15” 
szövegrészt követően a  
„Gyomor-, vékonybélrák  C16-17” 

szövegrész hatályát veszti. 
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8. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 

1. Az R. 9. számú mellékletében a 
„57882  Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)” 

szövegrész helyébe a 
„57882  Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)” 

szöveg lép. 
 
2. Az R. 9. számú melléklete a  

 
„V. 

Járóbeteg-szakellátás TVK-ja terhére elszámolható egynapos beavatkozások 
 

OENO 
kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés 

16361 Endoscopos sphincterotomia 07P 3474 Hepatobiliaris és pancreas 
endoscopos és egyéb műtétek 

16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés 07P 3474 Hepatobiliaris és pancreas 
endoscopos és egyéb műtétek 

16363 Endoscopos kőextractio 07P 3474 Hepatobiliaris és pancreas 
endoscopos és egyéb műtétek 

50910 Resectio palpebrae 02P 071B Extraocularis műtétek az orbita 
kivételével, 18 év alatt 

50910 Resectio palpebrae  99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II. 

52160 Repositio fracturae nasi aperta 03P 091B Orrmelléküregek, a processus 
mastoideus műtétei 18 év alatt 

52160 Repositio fracturae nasi aperta 99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II. 
53841 Crossectomia fem. 05P 2030 Varix lekötés, eltávolítás 

53848 Perforans ligatura + tágult vénák 
eltávolítása 05P 2030 Varix lekötés, eltávolítás 

53920 Anastomosis arterio-venosus sec. 
Cimino 99P 9580 A-V fistula, Cimino képzése, 

megszüntetése 

53921 Anastomosis arterio-venosus 
proximalis sec. Cimino 99P 9580 A-V fistula, Cimino képzése, 

megszüntetése 

53922 Anastomosis arterio-venosus extr. 
infer. sec. Cimino 99P 9580 A-V fistula, Cimino képzése, 

megszüntetése 

54523 Polypectomia colontos per 
colonoscopiam 06P 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos 

műtétek 
54820 Proctotomia interna 06P 279B Végbél, stomaműtétek 
54901 Oncotomia perianalis 06P 279B Végbél, stomaműtétek 
54911 Exstirpatio fistulae ani 06P 279B Végbél, stomaműtétek 

54913 Exstirpatio fistulae ani sec 
Hippokrates 06P 279B Végbél, stomaműtétek 

55300 Hernioplastica inguinofemoralis 06P 281B Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 
18 év felett 

55300 Hernioplastica inguinofemoralis 06P 282A Sérvműtétek 1-18 éves kor között 

55300 Hernioplastica inguinofemoralis 06P 281C Lágyéktáji sérvműtétek implantátum 
beültetésével 

55340 Hernioplastica umbilicalis 06P 281B Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 
18 év felett 
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55340 Hernioplastica umbilicalis 06P 282A Sérvműtétek 1-18 éves kor között 
56400 Circumcisio 12P 6160 Circumcisio 
56403 Phimotomia 12P 6160 Circumcisio 
56721 Kryoconisatio portionis 13P 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek 
56722 Elektrocoagulatio portionis 13P 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek 

56723 Méhpolyp eltávolítás 13P 6480 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek 
malignus folyamatokban 

56723 Méhpolyp eltávolítás 13P 6490 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek 
nem malignus folyamatokban 

56812 Septum uteri kiirtás (hysteroscop) 13P 6500 Nőgyógyászati endoszkópos és 
laparoszkópos kisebb műtétek 

56814 Synechiolysis (hysteroscop) 13P 6500 Nőgyógyászati endoszkópos és 
laparoszkópos kisebb műtétek 

56815 Endometrium resectio (hysteroscop) 13P 6500 Nőgyógyászati endoszkópos és 
laparoszkópos kisebb műtétek 

57023 Excisio septi vaginalis 13P 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek 
57023 Excisio septi vaginalis 14P 6760 Egyéb terhességi műtétek 
57065 Synechiolysis vaginalis 13P 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek 

57882 Belső fémrögzítés eltávolítása 
(tűződrót) 99P 9576 

Belső fémrögzítés (tűződrót) 
eltávolítása (kivéve: csípő, femur, 
gerinc) 

57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, 
lemez stb., kivéve tűződrót) 99P 9575 

Belső fémrögzítés eltávolítása 
tűződrót kivételével (kivéve: csípő, 
femur, gerinc) 

57900 Percutan tűzés 08P 390G Percután tűzés és kisebb izom és ín 
műtétek 

58201 Kéz lágyrészének feltárása 08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei 

58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve 
kézháti) 08P 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok 

eltávolítása 

58325 Térdtáji ganglion exstirpatio 08P 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok 
eltávolítása 

58502 Csonk korrekció 99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II. 

58600 Excisio laesionis mammae 99P 9631 Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb 
plasztikai és egyéb műtétei 

58691 Excisio gynecomastiae 09P 4930 Emlőműtétek nem malignus 
daganatok miatt 

58934 Z-plasztika 99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II.” 
szöveggel egészül ki. 

 
 

9. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez  
 

Az R. 10. számú mellékletében a 
„3. Arteriosclerosis 
cerebri, 
vertebrobasilaris 
insufficientia, 
arteriosclerosis 
obliterans 
szem keringési zavarai 

 015E, 015F  I6300-I6390, I6500-
I6590, I6600-I6690, 
I6760 

 88740, 88741 
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  0160  G4500-G4590, 
I64H0, I6770 

 88740, 88741 

  023B  I6720, I6730, I6780  88740, 88741 
  216D  I7310, I7380  88740, 88741 
  2230  I7020, I7080, I7090  88740, 88741” 
szövegrész helyébe a 
„3. Arteriosclerosis 
cerebri, 
vertebrobasilaris 
insufficientia, 
arteriosclerosis 
obliterans, szem 
keringési zavarai 

015E, 015F 
I6300-I6390, I6500-
I6590, I6600-I6690, 
I6760 

88740, 88741 

 0160 G4500-G4590, 
I64H0, I6770 88740, 88741 

 023B I6720, I6730, I6780 88740, 88741 
 

074C H3400 - H3490,  
H3530 - H3550 

88740, 88741 

 216D I7310, I7380 88740, 88741 
 2230 I7020, I7080, I7090 88740, 88741” 
szöveg lép. 
 
 
10. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 
„11. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez 

Dializálási eljárások 

   Dializáló eljárások  Súlyozási szorzók 
   Haemodialízisek1 

 88530  Akut haemodialísis (HD) 
 88531  Krónikus haemodialízis (HD) 
 88570  Haemofiltráció (HF) 
 88585  High flux dialízis 
 88604  Haemodiafiltráció (HDF) 

  
  

 1 
  
  
  

   Haemodialízisek 18 év alatt1 

 88530  Akut haemodialísis (HD) 
 88531  Krónikus haemodializis (HD) 
 88570  Haemofiltráció (HF) 
 88585  High flux dialízis 
 88604  Haemodiafiltráció (HDF) 

  
  

 1,1 
  
  
  

88600 Peritoneális dialízis
1 0,48 

88605 Haemoperfúzió
1 2,28 

88586 Mobil dialízis
1 kiegészítő 1,68 
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 Egyéb kezelések  

59572 Praedializált betegek erythropoietin kezelése (4 hetes)
2 2,69 

 
1 
Az egyes eljárások súlyozási szorzójával számított ára az ideiglenes és állandó vénakatéter beültetést és a 

krónikus veseelégtelenség okozta renalis anaemia miatt szükségessé váló EPO kezelést is tartalmazza. 

 
2 Betegenként havonta egyszer jelenthető és számolható el.” 

 
 
11. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 

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

 

Fogászati szolgáltatások 

Kód        Pont                          Beavatkozás megnevezése 

I. Vizsgálatok, dokumentációk 

FA 002 0 Fogorvosi vizsgálat, kontroll 
TA 004 250 Rendelőn kívül végzett vizsgálat 
TA 005 200 Konzílium, rendelőn kívül 
TA 012 100 Konzílium, szakvélemény készítése 
FA 013 0 Igazolás, tájékoztatás 
FA 014 0 Szakrendelésre utalás 
FA 016 0 Fogorvosi látlelet készítése 
TB 121 1200 Fogászati allergológiai vizsgálat elektropotenciál méréssel 

TB 125** 1000 Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati 
szakellátása 

II. Prevenció 

TA 169 50 Egyéni megelőző tanácsadás 
TA 170 20 Csoportos megelőző tanácsadás 
TA 183 60 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül 
TA 184 300 Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat) 

TA 185 180 Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, ill. 18. év feletti középfokú, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknél) 

TA 186 180 Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek 
TB 187 250 Stomato-onkológiai vizsgálat 

III. Röntgen 

TA 006 300 Intraorális rtg. felvétel (db) 
TB 007 600 Panoráma rtg. felvétel (db) 
TB 008 600 Teleröntgen felvétel 
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TB 009 500 Egyéb extraorális rtg. felvétel 
FA 010 0 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése 
TB 011 400 Occlusalis rtg. felvétel 

 

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés 

FA 018 0 Gyógyszerrendelés 
FA 019 0 Injekció adása 
TA 021 50 Intraorális érzéstelenítés 

V. Megtartó fogászat (konzerváló és endodoncia) 

FA 098 0 Gyökérkezelés 
TA 100 600 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen 
TA 101 850 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen 
TA 102 700 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen 
TA 103 950 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen 
TA 104 150 Polírozás, finírozás tömésenként 
TE 105 600 Inlay, onlay készítése 
TA 107 1200 Gyökértömés készítése 
TA 116 800 Gyökértömés eltávolítása 
TA 109 400 Fogkorona felépítése gyári csappal 
TA 110 100 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása 
FA 112 0 Ideiglenes tömés készítése 
FA 116 0 Érzékeny fogfelszín kezelése 

VI. Szájbetegségek és parodontológia 

TB 110 250 Parodontális státuszfelvétel 
TA 114 200 Tasak gyógyszeres kezelése 
TA 111 400 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan 
TA 112 400 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél) 
TB 113 600 Lebenyes tasakműtét 
TB 114 500 Gingivectomia 
TB 115 600 Tasak kezelése zárt kürettázzsal 
TB 116 1200 Csontpótló anyag behelyezése 
TB 117 2500 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával 
TB 119 500 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése 
TA 120 360 Fogak sínezése 
TA 121 50 Síneltávolítás 
TB 126 200 Fogak becsiszolása 
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VII. Dentoalveoláris sebészet 

TB 127 50 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) 
TA 020 150 Lézerkezelés (soft) 
FA 169 0 Állkapocs luxatio repozíciója 
TA 130 100 Fogeltávolítás 
TB 131 600 Fogeltávolítás feltárással 
TB 132 1200 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása 
TA 135 200 Alveolus excochleatio sebellátással 
TB 137 1300 Nyálkő eltávolítása invazív módon 
TA 138 300 Incisio, circumcisio 
TB 139 300 Excisio 
TB 140 1500 Megnyílt arcüreg sebészi zárása 
TB 141 1250 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció 
TB 142 500 Retrográd gyökértömés 
TB 143 2000 Cystectomia 
TB 144 2000 Cystostomia, cysta-marsupialisatio 
TB 145 1300 Orális plasztika 
FA 147 0 Fogrepozíció 
TA 148 1000 Fogreplantáció 
TE 149 1050 Intraossealis implantatum behelyezése 
TE 155 500 Intraossealis implantatum eltávolítása 
TB 150 400 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések 
TB 151 200 Stomato-onkológiai gondozás 
TB 152 500 Foggyökér dissectio 
TB 153 300 Lágyrész traumák ellátása 
TB 154 500 Frenulectomia, frenulotomia 
TA 155 600 Vérzéscsillapítás 
TA 156 20 Sutura eltávolítás 
TB 155 600 Alveolus korrekció 
TB 156 2500 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése 

VIII. Fogpótlás 

FA 156 0 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel 
FA 157 0 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel 
FA 158 0 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel 
FA 159 0 Állcsont reláció meghatározása 



 
 
 
 
4846 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/79. szám 

 
TA 171 600 Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése 
TA 172 800 Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése 
TA 161 1000 Gyökércsapos fogmű behelyezése 
TA 162 800 Híd - horgony behelyezése 
TA 163 400 Hídtest behelyezése 
TA 164 150 Korona, híd eltávolítása 
TA 165 2500 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése 
TA 166 3000 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése 
TA 167 50 Korona és/vagy híd visszaragasztása 
TA 168 1000 Harapásemelő behelyezése 
TE 169 9000 Speciális fogpótlások behelyezése 
TE 170 14000 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció 
TE 171 1000 Állkapocs diszfunkció kezelése 
FA 172 0 Fogsorpróba 
TA 173 120 Fogpótlás korrekció 
TA 179 250 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben 

TA 181 120 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján 

TA 178 250 Lemezes fogpótlás javítása 
TB 179 3000 Instrumentális okklúziós analízis és korrekció 
FA 181 0 Csonk preparáció 
FA 182 0 Vázpróba 
FA 191 0 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel 

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat 

TA 187 120 Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül 
TA 188 150 Helyi fluoridálás, segédeszközzel 
TA 189 400 Helyfenntartó behelyezése 
TA 190 300 Barázdazárás 
TA 192 350 Traumásan sérült fog ellátása 
TA 193 400 Ideiglenes gyökértömés készítése 
TA 194 150 Pulpotómia 
FA 195 0 Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása 
TA 197 600 Tejfogtömés - egy felszínen 
TA 198 850 Tejfogtömés - több felszínen 
FA 200 0 Dentíciós panaszok ellátása 
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X. Fogszabályozási szolgáltatások 

TB 208 250 Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása 
TB 209 250 Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése 
TB 210 500 Ortodonciai mérések 
TA 211 1700 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése 
TA 212 2500 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése 
TB 213 2500 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése 
TB 214 3700 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése 
TB 215 3300 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése 
TB 216 4900 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése 

TB 219 3500 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak szájpadhasadékos és 
fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése 

TB 220 5000 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak szájpadhasadékos és 
fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése 

TB 217 700 Retenciós kezelési fázis megkezdése 
TB 218 1100 Retenciós kezelési fázis befejezése 
TA 219 300 Preventív, illetve kiegészítő fogszabályozási tevékenység 
FA 220 0 Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése 
FA 221 0 Rossz szokásról való leszoktatás befejezése 
TB 222 500 Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás 
TB 225 200 Bracketragasztás (újraragasztás) 
TB 226 200 Gyűrűragasztás (újraragasztás) 
TB 227 300 Ívcsere 
TB 228 350 Szekciós ív bekötése 
TB 229 1400 Fogfelszabadítás 

Megjegyzések, rövidítések: 
A fogorvosi szolgáltatások kódja 5 pozíciós. 
Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol 
F - a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás, 
T - a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás. 
A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol 
A - alapellátás, 
B - szakellátás, 
E - egyetemi fogászati ellátás. 
A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások kódszámát tartalmazza. 
 
A „TA” jelzésű kódokat mindhárom ellátási szint használhatja, a „TB” jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi 
fogászati ellátás, a „TE” kódokat csak az egyetemi fogászati ellátás használhatja. 
 
A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el.”   
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12. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 

 
1. Az R. 13. számú mellékletében a  

„1. 04760 66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált
2,3,4 6 840” 

szövegrész helyébe a  

„1. 04760 66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált
2,3,4 7 319” 

szöveg lép. 
 

2. Az R. 13. számú mellékletében a  
„2.  04850  

29150  
29160 

 64125  Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás 
sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált

2,3 
 9 900”

szövegrész helyébe a  
„2.  04850  

29150  
29160 

 64125  Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás 
sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált

2,3 
 10 593”

szöveg lép. 
 
3. Az R. 13. számú mellékletében a  

„10.  12092  66337  Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, polozott, 
közegcserélt, 1E teljes vérből

3 
 6 800”

szövegrész helyébe a  
„10.  12092  66337  Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, polozott, 

közegcserélt, 1E teljes vérből
3 

7 276”

szöveg lép. 
 

4. Az R. 13. számú mellékletében a  
„12.  12012  66339  Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt

3,4,6  14 000”

szövegrész helyébe a  
„12.  12012  66339  Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt

3,4,6  14 980”

szöveg lép. 
 

5. Az R. 13. számú mellékletében a  
„15.  12392  69401  Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 

közegcserélt 1E teljes vérből
3 

 11 000”

szövegrész helyébe a  
„15.  12392  69401  Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 

közegcserélt 1E teljes vérből
3 

 11 770”

szöveg lép. 
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6. Az R. 13. számú mellékletében a 
„20.  27012  69403  Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, 

közegcserélt 1E gépi aferezisből –80 °C
3,4,6 

 14 500”

szövegrész helyébe a  
„20.  27012  69403  Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, 

közegcserélt 1E gépi aferezisből –80 °C
3,4,6 

 15 515”

szöveg lép. 
 
7. Az R. 13. számú melléklete a  

„24.  18307  66346  Plazma, friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml
3  5 000”

szövegrészt követően a  
„25. 90700  69973  Fibrinragasztó 1 E friss fagyasztott plazmából   12 215”

szöveggel egészül ki. 
 
8. Az R. 13. számú melléklete  „Megjegyzések” 1. pontjában az  

„1: Az 1-21. sorokban a térítési díj Ft/lE, a 22-24. sorokban a térítési díj Ft/1 db termék (kb. 50 ml)”  
szövegrész helyébe az 
„1: Az 1-21. sorokban a térítési díj Ft/l E, a 22-24. sorokban a térítési díj Ft/1 db termék (kb. 50 ml), a 25. sorban  a 
térítési díj Ft/ml” 
szöveg lép. 
 
 
 
13. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 

 
1. Az R. 14. számú melléklet I. rész A) pontjában a  
„99M 950H  Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem 

akut leukémia kemoterápiája 18 év felett, 
legalább 14E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával” 

szövegrészt követően a 
„*99M 9511  Radiokemoterápia „A” 
 *99M 9512  Radiokemoterápia „B” 
 *99M 9513  Radiokemoterápia „C” 
 *99M 9514  Radiokemoterápia „D”  ” 

szövegrész hatályát veszti. 
 
2. Az R. 14. számú melléklet I. rész AA) pontjában a  
„99M 9430  Sugárterápia” 

szövegrész helyébe a  
„* 99M 9430  Sugárterápia” 

szöveg lép. 
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3. Az R. 14. számú melléklet I. rész AA) pontja a 2. ponttal megállapított 
„*99M 9430  Sugárterápia” 

szövegrészt követően a  
„*99M 9431 Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri 

betegségeknél végzett kemoterápia esetén, 
cardiotoxicitás kivédésére (anthracyclin 
adagolás mellett)” 

szöveggel egészül ki. 
 
4. Az R. 14. számú melléklet I. rész AA) pontja a 
„ *99M 9514  Radiokemoterápia „D” ” 

szövegrészt követően a  
„*99M 9515  Radiokemoterápia „E” ” 

szöveggel egészül ki. 
 
 
 
14. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelethez 
 
1. Az R. 15. számú mellékletében a  
„9845B  Bőr- és nemibeteg idézése kontrollvizsgálatra  100” 

szövegrész helyébe a  
„9845B  Emlékeztető küldése nemi betegek kontrollvizsgálatára  100” 
szöveg lép. 

 
2. Az R. 15. számú melléklete a  
„98461  Syphilis kezelése benzylpenicillinnel  387” 

szövegrészt követően a 
„98462  Gonorrhoea kezelése Rocephinnel  587” 

szöveggel egészül ki. 
 
 
 
 
 



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1034/2008. (V. 26.) Korm.

ha tá ro za ta

a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

A Kor mány, az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. §-ának (2) be -
kez dé se, va la mint a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló
1959. évi IV. tör vény 74/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján

1. a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány Ala pí tó
 Okiratát (a to váb bi ak ban: Ala pí tó Ok irat) az e ha tá ro zat
mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sít ja;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy az Ala pí tó
Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le
 iránti el já rás ban, va la mint a mó do sí tás és az egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok irat nak a Kor mány ne vé ben tör -
té nõ alá írá sa tár gyá ban a Kor mány mint ala pí tó ne vé ben
és kép vi se le té ben el jár jon;

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a jog erõs bí ró sá gi
nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en – a Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi el já rást kö ve tõ en azon nal

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Mel lék let
az 1034/2008. (V. 26.) Korm. ha tá ro zat hoz

A De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa

A Kor mány a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány Ala -
pí tó Ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

1. A pre am bu lum elsõ mon da tá nak „a fel sõ ok ta tás ról
szó ló 1993. évi LXXX. tör vény 9. § (1) be kez dé sé ben”
szö veg ré sze he lyé be a „a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 7. § (5) be kez dé sé nek elsõ for du la tá -
ban” szö veg rész lép.

2. A IV.2. pont elsõ mon da ta he lyé be az aláb bi szö veg
lép:

„A Köz ala pít vány lét re hoz za a De mok ra ti kus Át ala ku -
lá sért In té ze tet (a to váb bi ak ban: In té zet), amely el lát ja
a Köz ala pít vány cél já nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben szük -
sé ges fel ada to kat.”

3. A IV.4. pont he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„IV.4. A Köz ala pít vány ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer -

ve zet, ami az Al kot mány 35. § (1) a), f) és j) pont ja i ban
meg ha tá ro zot tak nak; va la mint az Egye sült Nem ze tek
Alap ok má nyá nak 2. cik ké ben meg fo gal ma zot tak nak;
 továbbá a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez -
ség ok má nyá nak 1. cik ke 3. be kez dé sé ben fog lal tak nak;
va la mint a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv -
tári el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi
CXL. tör vény 73. §-ában; és a fel sõ ok ta tás ról szó ló
2005. évi CXXXIX. tör vény 7. § (5) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak, mint az ál lam, il let ve ál la mi szer vek ál tal el lá tan dó 
köz fel ada tok el lá tá sá ra a köz hasz nú szer ve ze tek rõl szó ló
1997. évi CLVI. tör vény 26. §

– c) 3. pont já ban sza bá lyo zott tu do má nyos te vé keny -
ség, ku ta tás,

– c) 4. pont já ban sza bá lyo zott ne ve lés, ok ta tás, ké pes -
ség fej lesz tés, is me ret ter jesz tés,

– c) 12. pont já ban sza bá lyo zott em be ri és ál lam pol gá ri
jo gok vé del me,

– c) 19. pont já ban sza bá lyo zott eu ro at lan ti in teg rá ció
elõ se gí té se

te vé keny sé ge ket vég zi.”

4. A VI.2. pont „irá nyí tást biz to sí tó” szö veg ré sze ha tá -
lyát vesz ti.

5. A VI.8. pont utol só mon da ta he lyé be az aláb bi szö -
veg lép:

„Mû kö dé si költ sé gek re az összes be vé tel leg fel jebb
10%-a for dít ha tó.”

6. A VI.9. pont he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„VI.9. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te

a va gyo na 5%-ának mér té ké ig, leg fel jebb össze sen egy -
mil lió fo rint (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt -
hat az ala pí tó ok irat ban fog lalt cé lok ra.”

7. A VI.12. pont he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„VI.12. Az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -

sé gek rõl szó ló 2007. évi CLII. tör vény ha tá lya alá tar to zó
köz ala pít vá nyi tiszt ség vi se lõk (ku ra tó ri u mi ta gok, In té zet -
igaz ga tó) az ott meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett va -
gyonnyi lat ko za tot tesz nek.”
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ké nek
3/2008. (MK 79.) MSZH

k ö z  l e  m é  n y e
a 17. If jú sá gi Tu do má nyos és In no vá ci ós

Te het ség ku ta tó Verseny ki ál lí tá sán be mu ta tás ra
ke rü lõ ta lál má nyok, véd je gyek, for ma ter ve zé si 

és hasz ná la ti minták ki ál lí tá si ked vez mé nyé rõl, il let ve 
ki ál lí tá si el sõbb sé gé rõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3. §-ának b) pont ja, az
1997. évi XI. tör vény 53. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a
2001. évi XLVIII. tör vény 40. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vény 36. §-ának
(1) be kez dé se alap ján köz zé te szem, hogy a 2008. jú ni us hó 
11. és 12. nap jai kö zött Bu da pes ten meg ren de zen dõ
17. Ifjúság i Tu do má nyos és In no vá ci ós Te het ség ku ta tó
Ver seny ki ál lí tá sán be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál má nyo kat,
véd je gye ket, for ma ter ve zé si és hasz ná la ti min tá kat az em -
lí tett jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ki ál lí tá si ked vez -
mény, il let ve ki ál lí tá si el sõbb ség il le ti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

a külpolitikai közgondolkodás elõsegítését célzó
tevékenységek támogatására

(A pályázat kódszáma: KüM-2008 KKF-1 pályázat)

A Kül ügy mi nisz té ri um a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet -
nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 23.  §-a alap ján pá lyá za tot hir -
det olyan ci vil szer ve ze tek szá má ra, ame lyek a ma gyar tár -
sa da lom kül po li ti kai köz gon dol ko dá sá nak fej lesz té sé re,
Ma gyar or szág kül po li ti kai tevékenységének, szerep -
vállalásának megismertetésére kérnek támogatást.

1. A tá mo ga tás cél ja

A ma gyar tár sa da lom kül po li ti kai köz gon dol ko dá sá nak
fej lesz té se, Ma gyar or szág kül po li ti kai te vé keny sé gé nek,
sze rep vál la lá sá nak megismertetése.

2. Tá mo ga tott te vé keny sé gi kö rök

A köz vé le mény tá jé koz ta tá sát cél zó te vé keny sé gek
meg va ló sí tá sa, ren dez vé nyek, ve tél ke dõk, já té kok szer ve -
zé se, tá jé koz ta tó anya gok ké szí té se és ter jesz té se, fil mek
és vi deó anya gok ké szí té se, kép zé sek- és ta nul má nyi ver -
se nyek szer ve zé se, il let ve a ci vil tár sa da lom, az if jú ság
kül po li ti ka irán ti ér dek lõ dé sé nek fo ko zá sát elõ se gí tõ
anya gok, il let ve prog ra mok készítése, elektronikus és
egyéb kommunikációs tevékenységek megvalósítása.

Elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá zók, ame lyek új sze rû 
kom mu ni ká ci ós meg ol dá so kat alkalmaznak.

3. A pá lyá zók köre

3.1. Pá lyá za tot nyújt hat nak be a Ren de let 3.  § b) pont -
já ban meg ha tá ro zott ma gyar or szá gi szék he lyû ci vil
szervezetek.

Ci vil szer ve zet: olyan tár sa dal mi szer ve zet, va la mint az
az ala pít vány, ame lyet a bí ró ság 2006. má jus 15. elõtt nyil -
ván tar tás ba vett, és az alap sza bá lyá nak, ala pí tó ok ira tá nak
meg fe le lõ te vé keny sé get ténylegesen folytatja.

3.2. Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot: pár tok, mun ka -
adói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szer vek, biz to sí tó
egye sü le tek, köz tes tü le tek, valamint az egyházak.

4. A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

4.1. A pá lyá zat ra el kü lö ní tett ke ret összeg: 15 mil lió Ft.
Az egy pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás leg ki sebb össze -
ge 200 000 Ft, leg na gyobb összege: 2 millió Ft.

4.2. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás.

4.3. A pá lyá zó nak – a 4.4. pont ban fog lalt ki vé tel lel – a
tá mo ga tan dó pro jekt költ ség ve té sé nek leg alább 10%-át
sa ját for rás ból kell biz to sí ta nia. Sa ját for rás a tá mo ga tan dó 
te vé keny ség meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá zó ál tal pénz ben
biz to sí tott for rás. Nem te kint he tõ sa ját for rás nak az
államháztartás alrendszereibõl nyújtott támogatás.

4.4. Nem kell sa ját for rás sal ren del kez nie a pá lyá zó -
nak, ha az igé nyelt tá mo ga tás össze ge az 500 000 Ft-ot
nem haladja meg.

4.5. In do kolt eset ben – a pá lyá zó ké rel mé re – a mi nisz -
té ri um dön té se alap ján az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb
25%-áig utó la gos el szá mo lás sal elõ leg fo lyó sít ha tó. Az
elõ leg irán ti ké re lem ben rész le te sen ki kell fejteni a
kérelem indokait.

4.6. In do kolt eset ben – a pá lyá zó ké rel mé re – a mi nisz -
té ri um dön té se alap ján az 500 000 Ft-ot meg nem ha la dó
tá mo ga tá si összeg a tel je sí tést meg elõ zõ en – utó la gos
 elszámolással – egy összeg ben fo lyó sít ha tó. Az erre irá -
nyu ló ké re lem ben rész le te sen ki kell fej te ni a ké re lem
indo kait.

4852 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/79. szám



4.7. A pá lyá zó a tá mo ga tás össze gét ki zá ró lag ak kor
hasz nál hat ja fel az egyes költ sé gek után járó áfa ki fi ze té sé -
re, amennyi ben a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny sé gé vel
kap cso lat ban áfa le vo ná sá ra vagy an nak vissza igény lé sé re 
nem jo go sult.

A pá lyá zó a tá mo ga tás össze gét köz tar to zás tör lesz té sé -
re vagy más jel le gû adó ki fi ze té sé re nem hasz nál hat ja fel.

A tá mo ga tá si össze get a pá lyá zó nem hasz nál hat ja fel a
meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok kal kap cso lat ban
fel me rü lõ más adók vagy já ru lé kok ki fi ze té sé re.

A tá mo ga tás nem hasz nál ha tó fel szál lí tá si és biz to sí tá si
költ sé gek re, va la mint sa ját dol go zók bér költ sé gé nek fe de -
zé sé re, sem ezen dol go zók nak egyéb jog vi szony alap ján
tör té nõ ki fi ze té sé re.

4.8. A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se elõtt meg va ló -
sult te vé keny ség vissza me nõ le ges tá mo ga tá sá ra nincs le -
he tõ ség.

4.9. A nyer tes pá lyá zó nak a meg pá lyá zott te vé keny ség
meg va ló sí tá sát leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-i ha tár idõ -
vel be kell fe jez nie.

4.10. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sá ra – a 4.5. és a
4.6. pon tok ban fog lalt ese te ket ki vé ve – utó lag, a tá mo ga -
tott te vé keny ség tel jes meg va ló sí tá sát köve tõen ke rül sor,
a tar tal mi je len tés és a pénz ügyi do ku men tá ció el fo ga dá sát 
után.

A pá lyá zó kö te les pénz ügyi do ku men tá ci ót ké szí te ni a
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról, va la mint tar tal mi je len tést ké -
szí te ni a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sé rõl,
ered mé nyé rõl. A pénz ügyi do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia
kell kü lö nö sen: szám lák kal iga zol tan a tá mo ga tá si összeg,
a sa ját for rás és a társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá ról  szóló
ki mu ta tást.

A pá lyá zó a pénz ügyi do ku men tá ció mel lett a köz pén -
zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007.
évi CLXXXI. tör vény (a továb biak ban: Knyt.) 5.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti pá lyá za ti el szá mo lást is kö te les csa tol ni.

4.11. A pá lyá zat be nyúj tá sá val a pá lyá zó tu do má sul
ve szi, hogy a pro jekt le bo nyo lí tá sá nak tel jes össze gé vel a
tá mo ga tott te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül, de leg ké sõbb 2009. ja nu ár 31. nap já ig kö te les el szá -
mol ni.

4.12. Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zat tal ren del ke zés re
bo csá tott tel jes ke ret összeg – ál lam ház tar tá si ok ból – zá ro -
lás ra ke rül, a Kül ügy mi nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján er -
rõl tá jé koz ta tást tesz köz zé.

5. A tá mo ga tás fel té te lei

Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re:

a) aki sa ját for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az
igé nyelt tá mo ga tás össze ge az 500 000 fo rin tot nem ha lad -
ja meg,

b) aki az igé nyé ben va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to -
kat szol gál ta tott,

c) aki ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött bár -
mely szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket fel ró ha tó an meg -
szeg te,

d) aki meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás alatt áll,

e) aki nek az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel
szem ben le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett tar to zá sa
van,

f) aki nem fe lel meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 15.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nye i nek,

g) aki nek le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar -
to zá sa van,

h) aki nem fe lel meg a je len pá lyá zat ki írá sá ban fog lalt
fel té te lek bár me lyi ké nek, il let ve az egyéb vo nat ko zó jog -
sza bá lyi fel té te lek bár me lyi ké nek, így kü lö nö sen a köz -
pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló
2007. évi CLXXXI. tör vény ren del ke zé se i nek.

6. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell

a) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást hi te les má so lat ban
a pá lyá zó bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé rõl,

b) a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
alá írá si cím pél dá nyát vagy ügy véd ál tal el len jegy zett alá -
írás-min tá ját,

c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té -
sé rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot,

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az ál la mi és ön kor -
mány za ti adó ha tó ság tól, va la mint a vám ha tó ság tól ar ról,
hogy köz tar to zá sa (adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to -
zás) nem áll fenn,

f) pá lyá zói nyi lat ko za tot a sa ját for rás meg lé té rõl; a sa -
ját for rást bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés sel vagy hi tel -
ígér vén nyel iga zol ni kell,

g) elõ leg igény lé se ese tén, a tá mo ga tá si elõ leg re vo nat -
ko zó ké rel mét,

h) ha a pá lyá zó a pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban
más pá lyá za ton részt vett, il let ve más ál la mi és egyéb tá -
mo ga tást vesz igény be, ezek re az ada tok ra vo nat ko zó kü -
lön nyi lat ko za tát,
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i) a pá lyá zó ál tal ki töl tött je len pá lyá za ti fel hí vás 1. szá -
mú mel lék le té ben fog lalt pá lyá za ti ûr la pot,

j) a pá lyá zó kép vi se lõ je ál tal cég sze rû en alá írt, je len
pá lyá za ti fel hí vás 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko -
za tát,

k) a Knyt. 14.  §-ában meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot,
amely je len pá lyá za ti fel hí vás 3. szá mú mel lék le tét ké pe zi,

l) amennyi ben a Knyt. 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti érin -
tett ség fenn áll, az érin tett ség rõl  szóló köz zé té te li ké rel met, 
amely je len pá lyá za ti fel hí vás 4. szá mú mel lék le tét ké pe zi,

m) a meg pá lyá zott prog ram ra fel kért kül sõ szak ér tõk
szán dék nyi lat ko za tát ar ról, hogy el vál lal ják a prog ram ban
való rész vé telt.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és határ -
napja

A pá lyá za tok be ér ke zé se fo lya ma tos, a Kül ügy mi nisz -
té ri um ba ér ke zé sé nek vég sõ ha tár nap ja: 2008. jú ni us 30.

A pá lyá za to kat ki zá ró lag pos tai úton, az aláb bi cím re
kér jük be nyúj ta ni:

Kül ügy mi nisz té ri um, Kom mu ni ká ci ós és Közkapcso -
lati Fõ osz tály Tit kár sá ga, 1027 Bu da pest, Nagy Imre tér 4.

A pá lyá zat be adá sá nak mód ja: A pá lyá za tot ma gyar
nyel ven, je len pá lyá za ti fel hí vás mel lék le tei és az egyéb
elõ írt do ku men tu mok csa to lá sá val egy ere de ti pél dány -
ban, a pá lyá zó ál tal min den la pon szig nál tan vagy alá ír tan
és egy má so la ti pél dány ban, zárt bo rí ték ban kell be kül de -
ni. A bo rí té kon fel kell tün tet ni a pá lyá zat kód szá mát:
KüM-2008 KKF-1 pá lyá zat.

8. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

8.1. A pá lyá za to kat a mun ka bi zott ság fo lya ma to san bí -
rál ja el és a kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult hoz za meg a
dön tést. A pá lyá za tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén a Kül -
ügy mi nisz té ri um egy al ka lom mal a pá lyá zót – a je len pá -
lyá za ti fel hí vás 6. pont já ban meg ha tá ro zot tak vo nat ko zá -
sá ban – hi ány pót lás ra hív ja fel az zal, hogy a je len pá lyá za -
ti fel hí vás 1. szá mú mel lék le te és 3. számú mel lék le te, to -
váb bá – a Knyt. 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti érin tett ség
fenn ál lá sa ese tén – a 4. számú mel lék le te csa to lá sá nak el -
mu lasz tá sa ese tén hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

A hi ány pót lás ha tár ide je a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí -
vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyol ca dik nap. A hi ány pót -
lá si fel hí vás meg kül dé se rö vid úton, a pá lyá zó ál tal meg -
adott elekt ro ni kus el ér he tõ ség igény be vé te lé vel vagy fa -
xon tör té nik meg.

A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa a pá -
lyá zó nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ból való ki zá rá sát ered mé -
nye zi. A Kül ügy mi nisz té ri um az ered mény rõl a dön tés tõl
szá mí tott 15 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí ti a pá lyá zót.

A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zók kal a tá mo ga -
tás fel té te le i rõl szer zõ dés ben ál la po dik meg.

8.2. A tá mo ga tás a meg pá lyá zott összeg nél ala cso -
nyabb összeg ben is meg ál la pít ha tó. Amennyi ben a pá lyá -
zó az ala cso nyabb összeg meg íté lé se ese tén is vál lal ja a

pá lyá zat meg va ló sí tá sát, er rõl a dön tés kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 8 na pon be lül kö te les írás ban nyi lat koz ni. A nyi lat ko -
zat hoz csa tol ni kell a mó do sí tott meg va ló sí tá si ütem ter vet
és a mó do sí tott költ ség ve tést. A mó do sí tott költ ség ve tés
be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ el mu lasz tá sa úgy te kin -
ten dõ, hogy a pá lyá zó nem kí ván a mi nisz té ri um mal szer -
zõ dést köt ni. A mó do sí tott költ ség ve tés re vo nat ko zó fel hí -
vás meg kül dé se rö vid úton, a pá lyá zó ál tal meg adott elekt -
ro ni kus el ér he tõ ség igény be vé te lé vel vagy fa xon tör té nik.
A mó do sí tott költ ség ve tés ben az ere de ti költ ség ve tés ben
vál lalt sa ját for rás csök kent he tõ, de mi ni má li san fe dez nie
kell a mó do sí tott költ ség ve tés 10%-át.

8.3. Az ér té ke lés szem pont jai, kü lö nö sen:

a) a pá lyá zat a ki tû zött cé lok nak és tá mo gat ha tó te vé -
keny sé gek nek tör té nõ ál ta lá nos al kal mas sá ga;

b) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg fo gal ma zott konk rét kö -
ve tel mé nyek nek való meg fe le lé se;

c) a pá lyá zat szak mai szín vo na la, meg va ló sít ha tó sá ga;

d) pénz ügyi ér té ke lés meg ala po zott ság, költ ség ha té -
kony ság.

8.4. Ér vény te len az a pá lyá zat:

a) amely nem fe lel meg a pá lyá za ti fel hí vás nak;

b) ame lyet nem a je len pá lyá za ti fel hí vás 1. számú mel -
lék le tét ké pe zõ ûr la pon nyúj tot tak be;

c) amely hez a je len pá lyá za ti fel hí vás 3. számú mel lék -
let ben fog lalt nyi lat ko za tot, és érin tett ség fenn ál lá sa ese -
tén a 4. számú mel lék let ben sze rep lõ ké rel met nem csa tol -
ták, fi gye lem mel a Knyt. 14.  §-ára;

d) ame lyet a 7. pont ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár -
idõt köve tõen nyúj tot tak be.

9. Egyéb ren del ke zé sek

9.1. Egyéb, a pá lyá zat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a vo nat ko zó jog sza bá lyok, kü lö nö sen a Pol gá ri Tör -
vény könyv (Ptk.), az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (Áht.), a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo -
ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör -
vény (Knyt.), az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (Ámr.), va la mint a
Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. 
(III. 21.) KüM ren de let (Ren de let) elõ írásai irány adók.

9.2. A pá lyá za ti fel hí vás és mel lék le tei a Kül ügy mi -
nisz té ri um hon lap já ról (http://www.kulugyminiszte -
rium.hu/pá lyá za tok) le tölt he tõk. A pá lyá za ti fel hí vás
3. szá mú és 4. számú szá mú mel lék le te a www.koz penz pa -
lya zat.gov.hu hon lap ról is le tölt he tõ.

10.3. A pá lyá zat tal kap cso lat ban ki egé szí tõ informá -
ciókért ki zá ró lag írás ban le het a Kül ügy mi nisz té ri um
Kom mu ni ká ci ós és Köz kap cso la ti Fõ osz tá lya Tit kár sá gá -
hoz [fax: 06 (1) 458-1901, e-ma il: koz kap cso lat@kum.hu] 
for dul ni.
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1. szá mú mel lék let

A KüM 2008. évi pályázati felhívása

a külpolitikai közgondolkodás elõsegítését célzó tevékenységek támogatására

(A pályázat kódszáma: KüM-2008 KKF-1 pályázat)

Pályázati ûrlap

(Minden pályázó részére)

(A pályázati ûrlap eredeti szövegében történõ bármilyen változtatás a pályázat automatikus kizárását 
vonja maga után!)

Pá lyá za ti ada tok

1. A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:
Rö vid név (be tû szó stb.):
Szék hely címe (te le pü lés, ir.szám, utca, hsz.):
Nyil ván tar tás ba vé telt el ren de lõ bí ró ság meg ne ve zé se,
 a nyil ván tar tás ba vé tel szá ma:
Adó szám:
Sta tisz ti kai szám:
TB fo lyó szám la szá ma:
Te le fon szám:
Fax:
E-ma il cím:

2. A pá lyá zó szer ve zet ban ki ada tai

Szám la ve ze tõ bank(ok) meg ne ve zé se:
A bank(ok) címe(i):
A pá lyá zó bank szám la szá ma(i):

3. A pá lyá zó szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély ada tai

Neve:
Te le fon-/fax szá ma:
E-ma il:

                              ................................
                                 alá írás

4. A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott te vé keny ség le ve ze té sé re ki je lölt meg bí zott ja

Neve:
Te le fon-/fax szá ma:
E-ma il:

                              ................................
                                  alá írás
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5. A pá lyá zó szer ve zet te vé keny sé gé nek, ál ta lá nos cél ki tû zé se i nek rö vid le írá sa

6. Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ban?

igen nem

7. Ré sze sült-e a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl tá mo ga tás ban?

Ha igen, ak kor mely költ ség ve té si szerv tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, és mek ko ra összeg ben?

Tá mo ga tó Év Prog ram meg ne ve zé se
El nyert tá mo ga tá si összeg brut tó

HUF

Össze sen:

8. Vál lal ja-e a prog ram vég re haj tá sát, ha a Kül ügy mi nisz té ri um nem ré sze sí ti tá mo ga tás ban?

igen nem

9. A meg pá lyá zott te vé keny ség rö vid és rész le tes le írá sa, üte me zé se, a szak ér tõk, szer zõk, elõ adók fel so ro lá sa

A meg pá lyá zott te vé keny ség kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja, üte me zé se, a meg va ló sí tá si hely pon tos címe 
(ha a meg va ló sí tás he lye nem azo nos a pályázó székhelyével):

A meg pá lyá zott te vé keny ség rö vid le írá sa:

A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes le írá sa:
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Azon pá lyá zók ré szé re, akik áfa le vo ná sá ra, il let ve vissza igény lé sé re jo go sul tak

10/A. A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té se
Kér jük, mu tas sa be meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té sét az aláb bi táb lá zat ki töl té sé vel:

Fel hasz ná lás meg ne ve zé se Rész le tez ve

For rás HUF net tó + áfa

tel jes összeg
(HUF)

igé nyelt
tá mo ga tá si

összeg

pá lyá zó sa ját
for rá sa

egyéb for rás
(társ-

fi nan szí ro zás)

ál lam ház tar tás
al rend sze ré bõl
ka pott egyéb

tá mo ga tás

Sze mé lyi ki adá sok: kül sõ
mun ka tár sak*
Köz vet len költ sé gek
(szám lá val iga zol tan)*
Köz ve tett (mû kö dé si)
költ sé gek
Mind össze sen:

A Kül ügy mi nisz té ri um tól tá mo ga tás ki zá ró lag a *-gal je lölt költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra igé nyel he tõ az aláb bi ak figye -
lembe véte lével:

a) sze mé lyi ki fi ze té sek (ki zá ró lag az adott prog ram ban dol go zó kül sõ mun ka tár sak, kül sõ szak ér tõk, elõ adók net tó
dí ja zá sa),

b) köz vet len, szám lá val té te le sen iga zolt költ sé gek (szer ve zés sel, le bo nyo lí tás sal, va la mint a kom mu ni ká ci ós te vé -
keny sé gek szer ve zé sé vel, meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek).

……………………………………… ……………………………………………
dá tum cég sze rû alá írás

Azon pá lyá zók ré szé re, akik áfa le vo ná sá ra, il let ve vissza igény lé sé re jo go sul tak

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

Azon pá lyá zók ré szé re, akik áfa le vo ná sá ra, il let ve vissza igény lé sé re nem jo go sul tak

10/B. A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té se

Kér jük, mu tas sa be meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té sét az aláb bi táb lá zat ki töl té sé vel:

Fel hasz ná lás meg ne ve zé se Rész le tez ve
Tel jes összeg

(HUF)

Igé nyelt
tá mo ga tá si

összeg

Pá lyá zó sa ját
for rá sa

Egyéb for rás
(társ-

fi nan szí ro zás)

Ál lam ház tar tás
al rend sze ré bõl
ka pott egyéb

tá mo ga tás

Sze mé lyi ki adá sok: kül sõ
mun ka tár sak*
Köz vet len költ sé gek (szám lá val
iga zol tan)*
Köz ve tett (mû kö dé si) költ sé gek
Mind össze sen:

A Kül ügy mi nisz té ri um tól tá mo ga tás ki zá ró lag a *-gal je lölt költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra igé nyel he tõ az aláb bi ak figye -
lembe véte lével:

a) sze mé lyi ki fi ze té sek (ki zá ró lag az adott prog ram ban dol go zó kül sõ mun ka tár sak, kül sõ szak ér tõk, elõ adók net tó
dí ja zá sa),

b) köz vet len, szám lá val té te le sen iga zolt költ sé gek (szer ve zés sel, le bo nyo lí tás sal, va la mint a kom mu ni ká ci ós te vé -
keny sé gek szer ve zé sé vel, meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek).

……………………………………… ……………………………………………
dá tum cég sze rû alá írás

Azon pá lyá zók ré szé re, akik áfa le vo ná sá ra, il let ve vissza igény lé sé re nem jo go sul tak
............................................................................................................................................................................................
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2. számú melléklet

Pályázói nyilatkozat

Alul írott ................................., mint a ............................ pá lyá zó kép vi se lõ je ki je len tem, hogy:

1. A pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku men tá ci ók tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

2. A pá lyá zó nak az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa nincs, vagy arra az ille té kes adó ha tó ság
fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

3. A pá lyá zó ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult/nem jo go sult.*

4. A pá lyá zó hoz zá já rul, hogy a köz tar to zá sok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 2007. évi CXXVII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 13/A.  § (4) be kez dé sé ben és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) 92.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti – fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból a ne vét (meg ne ve zé -
sét), a szék he lyét (lak he lyét), az adó szá mát (adó azo no sí tó je lét), tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, tár sa da lom biz to -
sí tá si fo lyó szám la szá mát a Kincs tár, il let ve a Kül ügy mi nisz té ri um fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ -
leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez, a pá lyá zó to váb bá hoz zá já rul, az Áht. 13/A.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sá hoz.

5. A pá lyá zó az Ámr. 83.  §-ának (2) be kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint hoz zá já rul ah hoz, hogy a Kincs tár 
ál tal min den kor mû köd te tett mo ni tor ing rend szer hez hoz zá fé ré si le he tõ sé get biz to sít has son a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott jo go sul tak, va la mint az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal és a Pénz ügy mi nisz té ri um szá -
má ra.

6. A pá lyá zó tu do má sul ve szi, hogy le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén a pá lyá zót a köz tar to zás
meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás nem il le ti meg, az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re ke rül, il let ve az Áht.
13/A.  §-ának (6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás el le né -
ben vál lalt kö te le zett sé ge ket nem érin tõ mó don – vissza tar tás ra ke rül.

7. A pá lyá zó nem áll meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás alatt.

8. A pá lyá zó hoz zá já rul – az Áht. 15/A.  §-ában fog lal tak kal össz hang ban – az ada tai fel hasz ná lá sá hoz.

9. A pá lyá zó nak az ál lam ház tar tás al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa
nincs.

10. A pá lyá zó a je len pá lyá zat tár gyá nak vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett/nem vett részt*, il let ve más ál la mi
és egyéb tá mo ga tást igény be vesz/nem vesz igény be.*

(Rész vé tel, il let ve igény be vé tel ese tén a pá lyá zat, il let ve a tá mo ga tás kü lön nyi lat ko zat ban tör té nõ rö vid is mer te té se
szük sé ges.)

11. A pá lyá zó a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak a Külügyminiszté -
rium, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá já rul.

12. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 1/2008. (III. 21.) KüM ren de let 11.  §-ában fog lalt ada tok nyilvántartá -
sára.

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó!
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13. A pá lyá zó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok Áht. 15.  §-ának (7) és (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nye i nek.

14. A pá lyá zó fel ha tal maz za a Kül ügy mi nisz té ri u mot azon na li be sze dé si el já rás al kal ma zá sá ra.

Kelt: ....................., 2008. .......................

.............................................................................
(a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa)

3. számú melléklet

A KüM 2008. évi
KüM-2008 KKF-1 kódszámú pályázata

a külpolitikai közgondolkodás elõsegítését célzó tevékenységek támogatására

Pályázói nyilatkozat
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény szerinti

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pá lyá zó neve:

Ter mé sze tes sze mély lak cí me:
Szü le té si he lye, ide je:

Gaz da sá gi tár sa ság ese tén szék he lye:
Cég jegy zék szá ma:
Adó szá ma:
Kép vi se lõ jé nek neve:

Egyéb szer ve zet ese tén szék he lye:
Kép vi se lõ jé nek neve:
Nyil ván tar tás ba vé te li ok irat szá ma:
Nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se:

Ki je len tem, hogy sze mé lyem mel, il let ve a pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet tel szem ben a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo -
ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény (Knyt.)

– 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti össze fér he tet len ség
 1. nem áll fenn vagy  
 2. fenn áll az … pont alap ján
– 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti érin tett ség
 1. nem áll fenn vagy  
 2. fenn áll az … pont alap ján

Az össze fér he tet len ség vagy az érin tett ség alap já ul szol gá ló kö rül mény le írá sa:
........................................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy az össze fér he tet len ség meg szün te té sé re az aláb bi ak sze rint in téz ked tem:
........................................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy az érin tett ség köz zé té te lét kü lön ûr lap csa to lá sá val kez de mé nyez tem.

Kelt: ................................

...............................................
alá írás/cég sze rû alá írás
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4. számú melléklet

A KüM-2008 KKF-1 kódszámú pályázata
a külpolitikai közgondolkodás elõsegítését célzó tevékneységek támogatására

Közzétételi kérelem
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény 8.  § (1) bekezdés

szerinti érintettségérõl

A pá lyá zó neve:

Ter mé sze tes sze mély lak cí me:
Szü le té si he lye, ide je:

Gaz da sá gi tár sa ság ese tén szék he lye:
Cég jegy zék szá ma:
Adó szá ma:
Kép vi se lõ jé nek neve:

Egyéb szer ve zet ese tén szék he lye:
Kép vi se lõ jé nek neve:
Nyil ván tar tás ba vé te li ok irat szá ma:
Nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se:

Ki je len tem, hogy a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény 8.  § (1) be -
kez dés sze rin ti érin tett ség sze mé lyem mel, il let ve a pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet tel szem ben fenn áll, mert

a) A pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ vagy dön tés ho zó szerv nél mun ka vég zés re irá nyu ló jog -
vi szony ban ál lok, de a tör vény ér tel mé ben nem mi nõ sü lök dön tés-elõ ké szí tõ nek vagy dön tés ho zó nak. (Ki zá ró lag ter mé -
sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:
Mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban ál lok az aláb bi szer ve zet tel (a szer ve zet neve, szék he lye be íran dó):

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

b) Nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ va gyok. (Ki zá ró lag ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:
Az aláb bi ak ban fel so rolt tiszt sé gek va la me lyi ké vel ren del ke zem (a kí vánt rész alá hú zan dó):
köz tár sa sá gi el nök, Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a köz tár sa sá gi el nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ, or szág gyû -

lé si és az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, pol gár mes ter, al pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõ, he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te bi zott sá gá nak tag ja, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
– a 2.  § (1) be kez dés d) pont alá nem tar to zó – ve ze tõ je és he lyet te sei, re gi o ná lis fej lesz té si ta nács tag ja.

c) Az a)–b) pont alá tar to zó sze mély kö ze li hoz zá tar to zó ja va gyok. (Ki zá ró lag ter mé sze tes sze mély pá lyá zó ese tén!)

In dok lás:
Kö ze li hoz zá tar to zóm pá lyá za ti el já rás ban dön tés elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ vagy dön tés ho zó szerv nél mun ka vég -

zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll, de a tör vény ér tel mé ben nem mi nõ sül dön tés-elõ ké szí tõ nek vagy dön tés ho zó nak. Kö -
ze li hoz zá tar to zóm nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ. (A kí vánt rész alá hú zan dó!)

A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):
há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó-, mos to ha- és nevelõ -

szülõ, test vér

d) A pá lyá zó ként meg je lölt szer ve zet olyan gaz da sá gi tár sa ság, amely az a)–c) pont ban meg je lölt sze mély tu laj do ná -
ban áll. (Ki zá ró lag gaz da sá gi tár sa ság pá lyá zó ese tén!)
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In dok lás:

Az érin tett tu laj do nos. Szer ve zet meg ne ve zé se, amellyel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll (a szer ve zet
neve, szék he lye be íran dó):

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

.......................................................................................................................................................................................
Köz jo gi tiszt sé gé nek meg je lö lé se (a tiszt ség be íran dó):
..................................................................................................................
A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):
há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó-, mos to ha- és ne ve lõ szü -

lõ, test vér

e) A pá lyá zó ként meg je lölt gaz da sá gi tár sa ság, ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, egy ház vagy szak szer ve zet te kin te -
té ben az érin tett ség fenn áll, mert

– ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
– az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek, szer ve ze té nek tag ja, tiszt ség vi se lõ je,
– vagy tár sa dal mi szer ve zet ügy in té zõ, vagy kép vi se le ti szer vé nek tag ja

a pá lyá za ti el já rás ban dön tés elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ szerv nél, vagy dön tést hozó szerv nél mun ka vég zés re irá nyu ló
jog vi szony ban álló sze mély, nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója

In do ko lás:
Az érin tett sé get meg ala po zó sze mély tár sa ság ban be töl tött po zí ci ó ja (a po zí ció be íran dó):
 ......................................................................................................................................................................................
A szer ve zet meg ne ve zé se, amellyel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll (a szer ve zet neve, szék he lye be íran dó):
........................................................................................................................................................................................
Köz jo gi tiszt ség meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):
köz tár sa sá gi el nök, Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a köz tár sa sá gi el nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ, or szág gyû -

lé si és az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, pol gár mes ter, al pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter-he lyet tes, he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõ, he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te bi zott sá gá nak tag ja, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
– a 2.  § (1) be kez dés d) pont alá nem tar to zó – ve ze tõ je és he lyet te sei, re gi o ná lis fej lesz té si ta nács tag ja.

A kö ze li hoz zá tar to zói kap cso lat meg je lö lé se (a kí vánt rész alá hú zan dó):
há zas társ, egye nes ág be li ro kon, örök be fo ga dott, mos to ha- és ne velt gyer mek, örök be fo ga dó-, mos to ha- és ne ve lõ szü -

lõ, test vér

Ki je len tem, hogy a fen ti nyi lat ko zat ki töl té sé vel ele get tet tem a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról
 szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény ren del ke zé se i nek az érin tett sé ge met il le tõ en. A nyi lat ko zat ban sze rep lõ ada tok a va -
ló ság nak min den ben meg fe lel nek.

Kelt: ...............................................

.....................................................
alá írás/cég sze rû alá írás

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(6720 Szeged, Deák Ferenc utca 17.)

h i r d e t m é n y e

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

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a sze ge di Új élet Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa céljából.
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A sor so lás he lye: Sze ged-Mi hály te lek, Ka piszt rán út 50., Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2008. jú li us 3. (csü tör tök), 9 óra.

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

Te le pü lés: Do ma szék

Kül te rü let

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

060/6 szántó 0,7123 26,00 Bányaszolgalmi jog MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog DÉGÁZ

0119/11 szán tó 0,3370 15,81
0120/17 szán tó 1,0570 49,57 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0120/23 szán tó 1,1354 53,25 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0120/29 szán tó 1,3325 62,49 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0122/12 szán tó 0,1315 6,17 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0122/39 szán tó 0,8635 40,50 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0128/15 szán tó 1,1131 49,55 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
0130/14 szán tó 0,0964 0,77
0229/16 szán tó 1,3505 10,80
0229/17 szán tó 0,4096 3,28
0229/18 szán tó 0,3553 2,84
0229/22 szán tó 1,5760 20,47
0229/24 szán tó 0,3819 1,60 Köz sé gi min ta tér
0236/25 szán tó 0,6403 5,12
0236/40 szán tó 0,3100 2,48
0236/76 szán tó 0,9965 7,97
0236/78 szán tó 0,2017 1,61
0236/80 szán tó 0,8854 7,08
0236/90 szán tó 0,0959 0,77
0236/91 szán tó 0,8304 6,64
0236/94 gyep (le ge lõ) 0,0606 0,82
0236/107 gyep (rét) 1,7920 39,60
0236/116 szán tó 0,0635 0,77 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0236/125 szán tó 0,3577 2,86
0236/136 szán tó, gyep

(rét)
3,7844 44,19

0236/137 szán tó, gyep
(rét)

1,2155 25,34

0236/138 szán tó, gyep
(rét)

2,9341 37,85

0236/139 gyep (rét) 0,9108 16,03 Ki ad ha tó: 597/1603 tu laj do ni há nyad 
(5,97 AK)

0236/140 szán tó 0,5775 4,62
0236/142 szán tó 1,4908 11,93
0236/144 szán tó 4,2898 34,86
0236/176 szán tó 0,4306 3,79

Te le pü lés: Rösz ke

Kül te rü let

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

033/34 szán tó 0,3354 10,56
033/90 szán tó 0,4402 16,07 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
033/93 szán tó 0,1326 4,84 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
039/26 gyep (le ge lõ) 0,0640 0,87
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

039/86 gyep (le ge lõ) 0,0394 0,30 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.,
Vezetékjog MOL Rt.

041/5 szán tó 0,6591 24,41 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
041/40 szán tó 0,9952 38,48 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
045/2 szán tó 0,1824 2,23
046/14 szán tó 0,9100 11,10 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt. 

széljegy: Égáz-Dégáz Földgázelosztó
szolgalmi jog iránti kérelem

046/19 szán tó, gyep
(le ge lõ)

0,7342 7,45 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

046/23 erdõ 2,0520 4,02 Eb bõl ki vett ma jor: 1,4424 ha (0,00 AK)
Bányaszolgalmi jog MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog DÉGÁZ

046/39 szán tó 0,2005 3,65
046/53 szán tó 1,4206 25,85 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
048/14 szán tó 1,8735 22,86 Ki ad ha tó: 5114/18735 ha (6,24 AK)
048/17 szán tó 0,1328 1,62 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.,

Vezetékjog MOL Rt.
048/29 szán tó 1,6935 23,06 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.,

Vezetékjog MOL Rt.
050/32 szán tó 0,1970 3,59
050/33 szán tó 0,2597 4,73
050/53 szán tó 0,1699 3,09
050/77 gyep (rét) 0,4039 9,49
050/81 szán tó 0,6617 8,07
050/86 szán tó, gyep

(rét)
0,3857 8,59

055/36 szán tó 0,0924 1,13
055/49 szán tó, gyep

(rét)
1,9080 18,46 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,5146 ha (0,00 AK)

Ebbõl kivett út: 0,0649 ha (0,00 AK)
055/61 szán tó 0,1408 1,72 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
055/73 gyep (rét) 6,4519 139,53 Ki ad ha tó: 13539/13953 tu laj do ni há nyad

(135,39 AK)
055/77 szán tó 0,3518 4,29
058/16 szán tó 0,3574 2,86
058/17 szán tó 0,2686 2,15
061/1 szán tó 1,0631 6,75 Eb bõl ki vett csa tor na: 0,2188 ha
061/2 gyep (le ge lõ) 0,0360 0,49 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
061/24 szán tó 0,2597 2,08
061/37 szán tó 0,9617 7,69
071/19 gyep (rét) 0,4809 11,30
071/36 szán tó 0,5483 1,42 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 

0,2051 ha (0,00 AK)
Ebbõl kivett csatorna: 0,2268 ha (0,00 AK)

071/40 szán tó, gyep
(le ge lõ), gyep
(rét)

1,6900 13,68 Eb bõl ki vett anyag bá nya: 0,3267 ha 
(0,00 AK)
Vezetékjog Invitel Rt.

071/45 gyep (rét),
szán tó

1,6597 16,26

073/11 gyep (le ge lõ) 0,0744 0,57
075/55 szán tó 0,0343 0,62
075/60 szán tó 0,0845 1,54
075/75 szán tó 0,1071 3,91
075/79 szán tó 2,2460 43,77
075/98 szán tó, gyep

(le ge lõ)
1,9583 46,42
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

082/77 szán tó 0,1680 2,05
084/23 gyep (rét) 0,1126 0,98
084/25 szán tó 0,8038 9,81 Ki ad ha tó: 811/981 tu laj do ni há nyad 

(8,11 AK)
084/26 szán tó 0,2345 3,59
084/27 szán tó 0,5466 7,56
084/29 szán tó 0,2150 2,92
086/48 szán tó, gyep

(le ge lõ)
0,8987 7,08 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ

094/22 gyep (le ge lõ) 0,1904 2,59
094/35 gyep (rét) 0,1125 1,76
094/38 szán tó 2,7474 33,52
094/49 gyep (rét) 0,2710 4,23 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
094/70 gyep (rét) 1,6271 25,38 Köz sé gi min ta tér
094/71 gyep (rét) 0,7991 12,47
094/80 szán tó 0,6099 4,88
096/17 szán tó 0,1183 1,44
096/25 szán tó 0,5934 7,24
096/26 szán tó 0,2608 3,18 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
096/35 szán tó 0,2417 2,95
096/38 gyep (rét) 0,7506 11,71
096/40 szán tó 0,1133 1,38
0154/6 szán tó 6,3989 51,19
0166/10 szán tó 0,0719 0,58
0217/9 szán tó 0,6632 5,31
0229/9 gyep (le ge lõ) 1,2672 17,23
0229/11 gyep (le ge lõ) 0,1036 1,41
0229/81 gyep (le ge lõ) 0,9587 13,04 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0231/13 erdõ, gyep

(le ge lõ), szán tó
16,3437 195,99 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út: 

0,2772 ha (0,00 AK)
Ebbõl kivett anyaggödör 0,1511 ha 
(0,00 AK)
Bányaszolgalmi jog MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog DÉGÁZ

0231/15 gyep (le ge lõ) 5,7053 11,15 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út 
1,3978 ha (0,00 AK)
Községi mintatér
Bányaszolgalmi jog MOL Rt.

0234/38 szán tó 0,2879 5,24
0234/54 szán tó 0,3200 5,82 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.

Vezetékjog MOL Rt.
0234/69 szán tó, gyep

(le ge lõ)
1,2627 18,78

0234/99 gyep (le ge lõ),
szán tó

2,9677 40,66 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Vezetékjog MOL Rt.

0234/105 gyep (le ge lõ) 0,5933 4,51 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Vezetékjog MOL Rt.

0268/2 szán tó 2,8496 75,36 Eb bõl ki vett út 0,0481 ha (0,00 AK)
0316/2 szán tó, ná das,

gyep (le ge lõ)
8,6616 223,42

0318 gyep (rét) 1,9829 30,93 Ve ze ték jog In vi tel Rt.
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Te le pü lés: Sze ged III. ker. Gyá la

Kül te rü let

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

09/3 gyep (le ge lõ) 3,1387 29,50
016/5 erdõ 0,4288 2,83
016/10 fá sí tott te rü let 0,0572 0,38
016/17 erdõ 5,6456 37,26
081/20 szán tó, gyep

(rét)
9,9964 235,41

098/2 szán tó, gyep
(rét)

27,8335 955,21

0100 szán tó, gyep
(le ge lõ)

7,4891 155,14

0101 szán tó 13,1108 500,83 Ki ad ha tó: 20042/50402 tu laj do ni há nyad
(199,15 AK)

0104/2 szán tó 2,5170 96,15
0108 szán tó 9,1576 246,78
0110/4 szán tó 3,7951 173,20
0110/32 szán tó 0,2090 8,82
0110/34 szán tó 1,5707 60,00
0110/35 szán tó 7,2475 245,37
0110/50 szán tó 0,5196 19,84
0110/51 szán tó 0,5611 21,43
0114/1 szán tó 2,4479 65,80
0114/2 szán tó 0,4654 9,73
0114/3 szán tó 0,3058 6,39
0114/5 szán tó 0,0373 0,52
0116/10 szán tó 0,5414 7,53
0116/15 szán tó 0,2838 10,84
0116/18 szán tó 0,5700 21,77
0116/19 szán tó 0,9987 38,15
0116/20 szán tó 0,4354 16,63
0130/35 szán tó 0,2111 4,41 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0139/1 szán tó 1,7740 54,84
0139/2 szán tó 0,2585 9,87
0139/3 szán tó 0,2757 10,53
0139/4 szán tó 0,6214 23,74
0139/5 szán tó 0,3770 14,40
0139/9 szán tó 16,7333 657,46 Köz sé gi min ta tér
0148/2 szán tó 0,8032 28,77 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0148/3 szán tó 1,1293 40,37 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
0153/24 szán tó 0,3933 15,02
0155/30 szán tó 0,5539 25,98
0169/19 szán tó 0,9713 37,10
0169/23 szán tó 0,9036 34,52
0169/41 szán tó 0,4920 23,07
0176/23 szán tó 0,5586 21,34
0176/32 szán tó 0,3717 14,20
0178/15 szán tó 0,6754 25,80
0181/63 szán tó 1,0826 41,36 Ve ze ték jog DÉGÁZ

Te le pü lés: Sze ged III. ker.

Kül te rü let

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

02086/24 szán tó 0,0803 0,64 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
02088/3 erdõ 0,1538 0,40 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
02088/43 szán tó 0,2817 13,21 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na Meg jegy zés

02088/73 szán tó 0,0745 3,49 Bá nya szol gal mi jog MOL Rt.
Vezetékjog Flóratom Mezõgazdasági
Kereskedelmi és Szolg. Kft.

02092 gyep (le ge lõ) 2,8163 37,40 Eb bõl ki vett árok: 0,0658 ha 
(0,00 AK)

02095 gyep (le ge lõ) 4,9036 25,24 Eb bõl ki vett sa ját hasz ná la tú út 
0,3404 ha (0,00 AK)
Bányaszolgalmi jog MOL Rt.

02098 gyep (le ge lõ) 0,9276 12,62
02103/22 szán tó 1,0109 44,31
02108/2 ná das 0,3415 3,55
02116 gyep (le ge lõ) 0,9444 12,84 Bá nya szol gal mi jog DÉGÁZ
02124/21 szán tó 0,4326 15,79
02128/3 gyep (le ge lõ) 0,2762 2,10
02132 erdõ, fá sí tott

te rü let, gyep
(rét), ná das,
gyep (le ge lõ)

8,2783 39,59 Eb bõl ki vett árok: 0,2204 ha 
(0,00 AK)

02143/2 szán tó 11,2074 231,90 Eb bõl ki vett út: 0,1619 ha (0,00 AK)
02146/9 szõ lõ 0,2007 10,46
02146/15 szán tó, szõ lõ 0,2708 10,42
02181/2 szán tó 0,1082 2,91
02183/9 szán tó 1,5359 41,32

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

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

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

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

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a me zõ gaz da sá gi igazgatási szervhez.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Ma gyar Köz lönyt 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. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
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. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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