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III. Kormány rendeletek

A Kormány
193/2008. (VII. 31.) Korm.

rendelete

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
szó ló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83. § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladatkö -
rében el jár va az aláb bi a kat ren de li:

1. §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Kr.) 2. §-a a kö vet ke zõ új m) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„m) tel je sít mény egy ség szol gál ta tói át lag ér té ke: az

adott el lá tá si for má ban a szol gál ta tó ré szé re ki fi ze tett
tárgy ha vi tel je sít mény díj és a tárgy ha vi el szá mol ha tó tel -
je sít mé nyek há nya do sa sze rin ti fo rint ér ték.”

2. §

A Kr. 4/A. §-a a kö vet ke zõ új (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A já ró be teg-szak el lá tást, il let ve fekvõbeteg-
 szakellátást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó a Vhr.
12/B. §-ában elõ írt el len õr zé si kö te le zett ség tel je sí té se
ese tén el lá tá si ese ten ként 50 fo rint el len õr zé si díj ra jo go -
sult. A dí ja zás szem pont já ból egy el lá tá si eset nek mi nõ sül
já ró be teg-szak el lá tás ese té ben egy biz to sí tott egy egész -
ség ügyi szol gál ta tó nál egy na pon tör tént el lá tá sa, fek võ be -
teg-szak el lá tás ese té ben ápo lá si ese ten ként az el len õr zés
el vég zé sé re a Vhr. 12/B. §-ában meg ha tá ro zott nap.

(6) Az OEP a (4) és (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 ellenõrzési dí jat a 6. § (3) be kez dé se sze rint utal vá nyoz za.”

3. §

(1) A Kr. 19. § (3) be kez dés b) pont ba) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A dí ja zás alap össze ge 40 Ft/fõ, amely a fenn tar tó te le -
pü lé si ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le té hez tar to zó
 lakosságszám alap ján az aláb bi ak sze rint vál to zik:

a dí ja zás az alap összeg nek a la kos ság szám alap ján
 számított]

„ba) 2,1 te rü le ti szor zó val meg emelt mér té ke a
3000 alat ti la kos ság szá mú,”
[te le pü lé si ön kor mány za tok ese té ben;]

(2) A Kr. 19. § (3) be kez dés b) pont ba) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A dí ja zás alap össze ge 40 Ft/fõ, amely a fenn tar tó te le -
pü lé si ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le té hez tar to zó
 lakosságszám alap ján az aláb bi ak sze rint vál to zik:

a dí ja zás az alap összeg nek a la kos ság szám alap ján
 számított]

„ba) 1,8 te rü le ti szor zó val meg emelt mér té ke a
3000 alat ti la kos ság szá mú,”
[te le pü lé si ön kor mány za tok ese té ben;]

4. §

A Kr. 28. §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé szül ki: 
„(6) A tel je sít mény vo lu men alap ján fi nan szí ro zott el lá -

tá sok ese té ben az el szá molt és jog alap nél kül ki fi ze tett
 finanszírozást a tel je sít mény egy ség szol gál ta tói átlagér -
téke sze rint kell vissza té rí te ni.”

5. §

A Kr. 35. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„35. § (1) Az ott ho ni szak ápo lást vég zõ szol gál ta tó és az 

ott ho ni hos pi ce el lá tást vég zõ szol gál ta tó (a to váb bi ak ban
együtt: szak ápo lá si szol gál ta tó) fi nan szí ro zá sa a kü lön
jog sza bály sze rint kö tött szer zõ dés alap ján, az 5. szá mú
mel lék let ott ho ni szak ápo lás ki adá si elõ irány za ta ter hé re
tör té nik.

(2) A szak ápo lá si szol gál ta tó vál lal ja a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott el lá tá si te rü let re az ott ho ni szak ápo lás vagy 
ott ho ni hos pi ce el lá tás igény be vé te lé re jo go sult sze mély
(a to váb bi ak ban: biz to sí tott) ott ho ná ban vég zen dõ szak -
ápo lást vagy hos pi ce el lá tást, és ezt a szer zõ dé si aján lat be -
nyúj tá sa kor a mû kö dé si te rü le te sze rint il le té kes te le pü lé si
ön kor mány zat nak be je len ti. A szol gál ta tó a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak alap ján és a szak mai sza bá lyok sze rint
vég zi az el lá tást.

(3) Ott ho ni szak ápo lást a 9. szá mú mel lék let sze rin ti
nyom tat vá nyon el ren del he ti

a) a há zi or vos sa ját kez de mé nye zés re vagy in té ze ti
 zárójelentés alap ján,

b) a já ró be teg- vagy fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó
szol gál ta tó szak or vo sa köz vet le nül, ha szer zõ dé se van a
szak ápo lá si szol gál ta tó val [az a)–b) pont a to váb bi ak ban
együtt: ke ze lõ or vos].

(4) In té ze ti zá ró je len té sen ak kor ja va sol ha tó ott ho ni
szak ápo lás, ha az in té zet – a há zi or vos ér te sí té se mel lett –
elõ ze te sen le kö töt te a biz to sí tott ré szé re a szak ápo lást. Az
R. 9. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott egy na pos be -
avat ko zás sal össze füg gés ben nem ren del he tõ el ott ho ni
szak ápo lás.
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(5) Az ott ho ni hos pi ce el lá tást a 30. szá mú mel lék let
sze rin ti nyom tat vá nyon el ren del he ti

a) a já ró be teg- vagy fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó
szol gál ta tó kli ni kai on ko ló gu sa vagy a da ga na tos meg be -
te ge dés lo ka li zá ci ó ja sze rint il le té kes szak or vo sa köz vet -
le nül, vagy

b) az a) pont sze rin ti szak or vos ja vas la ta alap ján a há zi -
or vos.

(6) Ott ho ni hos pi ce el lá tás el ren de lé se ese tén egy ide jû -
leg ott ho ni szak ápo lás nem ren del he tõ el.

(7) Az OEP az ott ho ni szak ápo lás 5. szá mú mel lék let
sze rin ti elõ irány za tá nak ott ho ni szak ápo lás ra és ott ho ni
hos pi ce el lá tás ra el kü lö ní tett ke re tét a me gyék kö zött
 lakosságszám ará nyá ban oszt ja fel.

(8) A MEP az ott ho ni szak ápo lás vég zé sé re jo go sult
szol gál ta tó szer zõ dé si aján la tát 30 na pon be lül el bí rál ja,
el fo ga dás ese tén az er rõl kül dött ér te sí tést kö ve tõ 10 na -
pon be lül – a ren del ke zés re álló ke re ten be lül – meg kö ti
a fi nan szí ro zá si szer zõ dést. A szer zõ dés ben az el szá mol -
ha tó nor ma tív vi zit szám, il let ve el lá tá si na pok szá ma (a to -
váb bi ak ban: ka pa ci tás) és a dí ja zás össze ge éven te – havi
bon tás ban – ke rül meg ha tá ro zás ra. A fi nan szí ro zá si szer -
zõ dés ben le kö tött, il let ve a ha von ta el szá molt tel je sít -
ményt az OEP há rom ha von ta fe lül vizs gál ja, és a fel nem
hasz nált ka pa ci tást át cso por to sít ja oda, ahol arra igény
 jelentkezik. Ha von ta leg fel jebb a tárgy hó nap ra le kö tött
ka pa ci tás nak és a tárgy évi idõ ará nyos ka pa ci tás ma rad -
vány 10%-ának meg fe le lõ tel je sít mény szá mol ha tó el,
amennyi ben az or szá gos tel je sí tés a tárgy hó nap ban ke ve -
sebb, mint a havi elõ irány zat. A MEP a kö vet ke zõ évi szol -
gál ta tói ka pa ci tás meg ál la pí tá sá nál az elõ zõ évi tel je sít -
ményt is fi gye lem be ve szi.

(9) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben egy tel jes sza ká po lói
mun ka idõ re leg fel jebb napi 5 vi zit, szak irá nyú te rá pi ás
szol gál ta tás ese tén napi 4 vi zit köt he tõ le. A rész mun ka -
idõ ben fog lal koz ta tott dol go zó mun ka ide jé re idõ ará nyo -
san csök ken tett ka pa ci tás köt he tõ le.

(10) Az ott ho ni szak ápo lás ke re té ben ápo lá si te vé keny -
sé gek leg fel jebb 14 vi zit re, ott ho ni hos pi ce el lá tás leg fel -
jebb 50 nap ra ren del he tõk el, ame lyek az el lá tás kez de té tõl 
szá mí tott egy éven be lül, is mé telt or vo si vizs gá lat alap ján
– új el ren de lõ lap ki töl té sé vel – az ápo lá si te vé keny sé gek
ese té ben to váb bi há rom, az ott ho ni hos pi ce el lá tás ese té -
ben to váb bi két al ka lom mal meg is mé tel he tõk. Szak irá nyú
re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gek – a lo go pé dia ki vé te lé vel
leg fel jebb két hó na pos idõ tar ta mú kú rán ként – leg fel jebb
28 vi zit re ren del he tõk el, ame lyek az el lá tás kez de té tõl
szá mí tott egy éven be lül egy al ka lom mal meg is mé tel he -
tõk. A fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tást kö ve tõ en is mé telt 
ápo lá si te vé keny sé gek új el ren de lõ lap ki töl té sé vel ren del -
he tõk el. Ápo lá si te vé keny sé gek újabb meg be te ge dés ese -
tén 14 vi zit re is mé tel ten el ren del he tõk, ame lyek or vo si
vizs gá lat alap ján – új el ren de lõ lap ki töl té sé vel – ese ten -
ként az el lá tás kez de té tõl szá mí tott egy éven be lül to váb bi
há rom al ka lom mal meg is mé tel he tõk.

(11) Ha a be teg ál la po ta szük sé ges sé te szi, a ke ze lõ or -
vos, a MEP el len õr zõ fõ or vo sá nak egyet ér té sé vel, egye di -
leg meg ha tá ro zott ápo lá si te vé keny sé gek re to váb bi el lá -
tást ren del het el, ha a ka pa ci tás a szol gál ta tó nál ren del ke -
zés re áll.

(12) A ke ze lõ or vos az el lá tás be fe je zé sét az ápo lá si
 dokumentációban alá írá sá val iga zol ja.

(13) A fi nan szí ro zás – az ápo lá si ka te gó ri án ként kép -
zett – vi zit díj alap ján tör té nik. A vi zit dí jat a 3200 fo rin tos
alap díj és a 12. szá mú mel lék let sze rin ti szor zók al kal ma -
zá sá val kell ki szá mí ta ni. Az ott ho ni hos pi ce el lá tás fi nan -
szí ro zá si egy sé ge az el lá tá si nap, amely az ott ho ni el lá tá -
son kí vül ma gá ban fog lal ja a fo lya ma tos ren del ke zés re
 állást is. A na pi díj mér té ke az ott ho ni szak ápo lás alap dí já -
nak 120%-a.

(14) A MEP és a szak ápo lá si szol gál ta tó szer zõ dé se
alap ján a biz to sí tott el lá tá sá ra na pon ta egy vi zit számol -
ható el, az egy na pon tör tént több szö ri el lá tás ese tén is.

(15) Az a szak ápo lá si szol gál ta tó, aki te lep he lyén kí vül
olyan te le pü lé sen lát el biz to sí tot tat, ahol más szak ápo lá si
szol gál ta tó nem mû kö dik vagy kül te rü le ten lakó biz to sí -
tot tat lát el, a MEP-pel kö tött szer zõ dés alap ján te rü le ti
pót lék ra jo go sult. A te rü le ti pót lék össze ge a (13) be kez -
dés sze rin ti díj 10%-a. A (13) be kez dés sze rin ti díj
20%-ának meg fe le lõ össze gû te rü le ti pót lék il le ti meg a
szol gál ta tót, ha 2000 fõ nél ki sebb la kos ság szá mú te le pü lé -
sen tör tént a szak ápo lás, il let ve az ott ho ni hos pi ce el lá tás.
Az OEP a te lep he lyen kí vü li te le pü lé sen vég zett szak ápo -
lás ese tén a te rü le ti pót lé kot a szer zõ dés sze rin ti havi
 keretösszegen fe lül szá mol ja el.

(16) A szak ápo lá si szol gál ta tó a tárgy hó na pot kö ve tõ
hó nap 10. nap já ig – az ott ho ni szak ápo lás ese tén a
10–11. szá mú mel lék let, az ott ho ni hos pi ce el lá tás ese tén a 
31. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal – je len tést
küld a MEP-nek. A szak ápo lá si szol gál ta tó min den hó nap
utol só mun ka nap ján rész je len tést küld azok ról az el lá tá -
sok ról, ame lyek a tárgy hó nap ban még nem fe je zõd tek be.

(17) Az OEP a meg ál la pí tott dí jat a je len tés le adá sát
 követõ hó nap ban utal vá nyoz za.”

6. §

A Kr. 37. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A 8. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kró ni kus
el lá tá sok – a 00017 és a 00022 kód szá mú el lá tá sok ki vé te -
lé vel – csak azok ról az osz tá lyok ról szá mol ha tók el, ahol
a kró ni kus ágy szám el éri vagy meg ha lad ja a ti zet.”

7. §

(1) A Kr. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.
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(2) A Kr. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 30. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

(3) A Kr. e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 31. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

8. §

A Kr. 28. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja e ren de let
4. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

9. §

A já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek, gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá hoz
nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról
 szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Gyr.) 2/B. § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy szer
– ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – tá mo ga tá sá -
nak 10 szá za lék kal, de leg fel jebb 850 fo rint tal csök ken tett
össze gé re jo go sult a szol gál ta tó ak kor, ha a gyógy sze rész
a gyógy szer ki szol gál ta tá sa elõtt a kü lön jog sza bály ban
fog lalt egész ség biz to sí tás egész ség ügyi szol gál ta tá sa i ra
való jo go sult ság el len õr zé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé -
nek nem tett ele get.

(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint tár -
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyó gyá sza ti
se géd esz köz-for gal ma zást nyúj tó egész ség ügyi szolgál -
tató – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – az adott
gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tá sá nak 5 szá za lék kal
csök ken tett össze gé re jo go sult, ha a szol gál ta tó a gyó gyá -
sza ti se géd esz köz ki szol gál ta tá sa elõtt a kü lön jog sza bály -
ban fog lalt egész ség biz to sí tás egész ség ügyi szolgáltatá -
saira való jo go sult ság el len õr zé sé re vo nat ko zó kö te le zett -
sé gé nek nem tett ele get. Amennyi ben a vény be vál tá sa és
a ki szol gá lás el vá lik egy más tól, ak kor az el len õr zést csak
be vál tás kor kell tel je sí te ni.

(3) Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyó -
gyá sza ti el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó az adott
gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sá nak 10 szá za lék kal csök -
ken tett össze gé re jo go sult, ha a szol gál ta tó a kü lön jog sza -
bály ban fog lalt egész ség biz to sí tás egész ség ügyi szol gál ta -
tá sa i ra való jo go sult ság el len õr zé sé re vo nat ko zó kö te le -
zett sé gé nek nem tett ele get az zal, hogy amennyi ben a ke -
ze lé si idõ szak a har minc na pot meg ha lad ja, a gyó gyá sza ti
el lá tást nyúj tó az el len õr zé si kö te le zett sé gét ha von ta egy -
szer, a ke ze lés meg kez dé se elõtt tel je sí ti.”

10. §

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

(2) E ren de let
a) 2. §-a, 6. §-a, 7. § (1) be kez dé se és 9. §-a 2008. szep -

tem ber 1-jén,
b) 5. §-a, 7. § (2) és (3) be kez dé se 2008. ok tó ber 1-jén 

lép ha tály ba.

(3) E ren de let 3. § (2) be kez dé se 2009. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

(4) A Kr. 27/A. § (11) be kez dé sé ben az „El len õr zõ
 Bizottság (a to váb bi ak ban: TVK Bi zott ság)” szö veg rész
he lyé be a „TVK El len õr zõ Bi zott ság” szö veg lép.

(5) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 12/B. §-a a kö vet ke zõ
új (14) be kez dés sel egé szül ki:

„(14) A jog vi szony-el len õr zés el mu lasz tá sá nak jog -
következménye az adott, 30 na pot meg ha la dó an fo lya ma -
to san, nem kú ra sze rû en vég zett egész ség ügyi el lá tás ra
 vonatkozóan az elsõ fi nan szí ro zá si je len tés be kül dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben al kal maz ha tó.”

(6) A Kr. 4/A. § (5) be kez dé sé nek e ren de let 2. §-ával
meg ál la pí tott ren del ke zé se it a 2008. szep tem ber ben ese -
dé kes ki fi ze té sek tõl a 2008. de cem ber 31-ig ese dé kes ki fi -
ze té se kig kell al kal maz ni. A Gyr. e ren de let 9. §-ával meg -
ál la pí tott 2/B. § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat a ha tály ba lé -
pé se után el vég zett el len õr zés ese tén kell al kal maz ni.

(7) A Kr. e ren de let 3. § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
19. § (3) be kez dés b) pont ba) al pont ja sze rin ti, il let ve a
Kr. e ren de let 1. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott 8. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott dí ja zás a 2008. szep tem -
ber ben ese dé kes ki fi ze té sek tõl a 2008. de cem ber 31-ig
ese dé kes ki fi ze té se kig al kal maz ha tó.

(8) A be teg szál lí tást vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tók
ré szé re az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ha von ta a
meg tett hasz nos ki lo mé te rek alap ján – az e cél ra 2008.
évre el kü lö ní tett elõ irány zat ter hé re – meg ál la pí tott ki egé -
szí tõ dí jat a Kr. 33. § (5) be kez dé se sze rint, a 2008. má jus
és jú ni us havi tel je sít mény el szá mo lá sán ala pu ló kiegé -
szítõ dí jat a szep tem ber havi ki fi ze tés sel egy ide jû leg utal -
vá nyoz za.

(9) A Kr. 4/A. § (5) és (6) be kez dé se 2008. de cem -
ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(10) E ren de let 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 193/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

„8. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

Kró ni kus el lá tá sok

Kód ja Meg ne ve zé se Szor zó ja

00001 Ápo lá si te vé keny ség 1,0

00015 Kró ni kus el lá tás 1,2

00019 Re ha bi li tá ci ós el lá tás* „A” mi nõ sí té sû** 1,7

00020 „B”  mi nõ sí té sû** 1,4

00021 Mi nõ sí tés nél kü li 1,2

00017 Köz pon ti ideg rend sze ri sé rül tek és tar tós lég zés bé nul tak re ha bi li tá ci ós el lá tá sa 3,6

00022 Pá lyá za ti úton be fo ga dott hos pi ce el lá tás 1,7

 * A nap pa li kór há zi el lá tás ese té ben a fek võ be teg-el lá tást nyúj tó  hát tér osz tály mi nõ sí té se sze rin ti szak mai szor zó al kal maz ha tó.

** A 37. § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés sze rin ti mi nõ sí tés.”

2. szá mú mel lék let a 193/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

„30. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

SZOLGÁLTATÓ OEP kód ja: .......................................

SZOLGÁLTATÓ neve: ..................................................

El szá mo lá si lap sor szá ma: ..............................................

HOSPICE ELRENDELÕ LAP

Hos pi ce el lá tást vég zõ szol gál ta tó neve: .....................................................................................................................

címe: .....................................................................................................................

A be teg neve: .................................................................................................

la kó he lye: .........................................................................................

te le fon szá ma: ...................................................................................

tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jele:

szü le té si ada tai: .............. év ......................... hó ............ nap

Fek võ be teg-in té ze ti ápo lást in do ko ló di ag nó zis (BNO-10.)*

El lá tás el ren de lés dá tu ma:

A be teg el lá tás ba vé te lé nek dá tu ma:

Meg hosszab bí tás ese tén az elsõ el lá tás ba vé tel dá tu ma:

Há nya dik el ren de lés:
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Alap be teg ség (BNO-10.)

Kí sé rõ be teg ség(ek), szö võd mény(ek) (BNO-10.)

El ren de lé sét in do ko ló di ag nó zis (BNO-10.)

El ren delt na pok szá ma (1 el ren de lés nél ma xi mum 50):

Gya ko ri sá ga: ...............................................................................................................................

A be teg ápo lá sá ért fe le lõs szak ápo ló(k)/el lá tó(k) neve: .............................................................

 Szak ápo lás (1)  Szo ci á lis te vé keny ség szer ve zé se** (5)

 Tar tós fáj da lom csil la pí tás (2)  Di é tás gon do zás/ta nács adás (6)

 Men tál hi gi é nes gon do zás/ta nács adás (7)  Gyógy sze re lés ter ve zé se/el len õr zé se (8)

 Gyógy tor na (3)  Fi zi o te rá pia (4)

Ja vas la tot tevõ or vos neve: .................................................................... Pe csét szá ma: ...................................................

El ren de lõ or vos neve: ............................................................................ Pe csét szá ma: ...................................................

Dá tum: ............. év .............................. hó ............... nap P. H. ................................................................

Az ott ho ni el lá tást el fo ga dom és egy ben ki je len tem, hogy más szol gál ta tó tól té rí tés men te sen hos pi ce el lá tást nem
 veszek igény be.

Dá tum: .............. év .............................. hó ............... nap

…………………..……………………
beteg alá írá sa

 * Ki töl té se min den eset ben kö te le zõ. Ada tai: a je len le gi el lá tást in dok ló di ag nó zis mi at ti utol só kór há zi ke ze lés re vo nat koz nak.

** Ki zá ró lag szer ve zé si fel ada tok el lá tá sá ra vo nat ko zik.”

3. szá mú mel lék let a 193/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

„31. szá mú mel lék let a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let hez

SZOLGÁLTATÓ OEP kód ja: .......................................

SZOLGÁLTATÓ neve: ..................................................

El szá mo lá si lap sor szá ma: ..............................................

HOSPICE EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP

Hos pi ce el lá tást vég zõ szol gá lat

 neve: ............................................................................................................... te le fon: ................................................

 címe: .............................................................................................................................................................................

Az el lá tá sért fe le lõs szak ápo ló neve: ................................................................................................................................

El szá mo lá si idõ szak: .........................................................................................................................................................
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A be teg neve: ..................................................................................................... Neme:  Fér fi  Nõ

 címe: .............................................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jele

Szü le té si ada tai: ........................... év ............................................ hó ......................... nap

Fek võ be teg-in té ze ti ápo lást in dok ló di ag nó zis (BNO-10.)

Alap be teg ség (BNO-10.)

Kí sé rõ be teg ség(ek) (BNO-10.)

Ápo lást in do ko ló fõ di ag nó zis (BNO-10.)

Ápo lás ba vé tel idõ pont ja: ........................... év ............................................ hó ......................... nap

Le zá rás/meg sza kí tás idõ pont ja: ........................... év ............................................ hó ......................... nap

El ren delt na pok szá ma: ...................................................... Ed dig el szá molt na pok szá ma: ...........................................

Az el lá tás meg osz lá sa te vé keny sé gek szerint

01. __ __ __ __ __ __ __ __ 11. __ __ __ __ __ __ __ __ 21. __ __ __ __ __ __ 
02. __ __ __ __ __ __ __ __ 12. __ __ __ __ __ __ __ __ 22. __ __ __ __ __ __ 
03. __ __ __ __ __ __ __ __ 13. __ __ __ __ __ __ __ __ 23. __ __ __ __ __ __ 
04. __ __ __ __ __ __ __ __ 14. __ __ __ __ __ __ __ __ 24. __ __ __ __ __ __ 
05. __ __ __ __ __ __ __ __ 15. __ __ __ __ __ __ __ __ 25. __ __ __ __ __ __ 
06. __ __ __ __ __ __ __ __ 16. __ __ __ __ __ __ __ __ 26. __ __ __ __ __ __ 
07. __ __ __ __ __ __ __ __ 17. __ __ __ __ __ __ __ __ 27. __ __ __ __ __ __ 
08. __ __ __ __ __ __ __ __ 18. __ __ __ __ __ __ __ __ 28. __ __ __ __ __ __ 
09. __ __ __ __ __ __ __ __ 19. __ __ __ __ __ __ __ __ 29. __ __ __ __ __ __ 
10. __ __ __ __ __ __ __ __ 20. __ __ __ __ __ __ __ __ 30. __ __ __ __ __ __ 

31. __ __ __ __ __ __ 

El lá tott na pok szá ma össze sen: ............................................................................................................................. 
El vég zett te vé keny sé gek össze sen a 30. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ápo lá si fel ada tok sze rint:
1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8. 

Dá tum: ......... év ........................................... hó ................ nap

…………………………………………………. …………………………………………………….
szol gál ta tó cég sze rû alá írá sa ellá tást vég zõ(k) alá írá sa”

P. H.

4. szá mú mel lék let a 193/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

A Kr. 28. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1. Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu me né nek mér té ke 2008. évre: 2 203 540 súly szám,

amely nek ter hé re kell el szá mol ni az összes ak tív fek võ be teg-el lá tás ba tar to zó TVK alá tar to zó tel je sít ményt. Az or szá -
gos tel je sít mény vo lu men bõl az egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal a kü lön jog sza bály alap ján az Egész ség biz to sí tá si
 Felügyeletnek je len tett vá ró lis ták csök ken té sé re, az ott sze rep lõ el lá tá sok kö ré ben 13 700 súly szám, a súly pon ti kór -
házak szá má ra egy al ka lom mal 3773 súly szám, va la mint az egy na pos be avat ko zá sok fej lesz té sé re havi 460 súly szám
hasz nálható fel.”
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A Kormány
194/2008. (VII. 31.) Korm.

rendelete

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ bírságok
kiszámításának módjáról és mértékérõl

A Kor mány az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le -
té rõl szó ló 2008. évi XLVI. tör vény 76. § (1) be kezdés
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt feladat körében el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de li:

Általános rendelkezések

1. §

A nö vény vé del mi, ta kar mány-el len õr zé si, élel mi szer-
el len õr zé si és élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír sá got az élel -
mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye let érõl szó ló 2008. évi
XLVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 59–63. §-ának fi gye -
lem be vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni az e ren de let ben le ír tak
sze rint.

2. §

(1) Az adó ha tó ság nál a jog sér tést oko zó te vé keny ség gel 
kap cso lat ban be je len tett jö ve de lem mel nem ren del ke zõ
sze mé lye ket a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény
(a to váb bi ak ban: Szt.) ha tá lya alá tar to zó, öt száz mil lió
 forintot meg nem ha la dó éves net tó ár be vé tel lel rendel -
kezõ  eljárás alá vont sze mély nek kell te kin te ni.

(2) A té tel ér té ke az adott elõ ál lí tó, il let ve for gal ma zó
he lyen az el len õr zés, il let ve min ta vé tel idõ pont já ban
 alkalmazott brut tó egy ség ár és – az Eu ró pai Unió köz vet -
le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sá nak ki fe je zet ten erre vo nat -
ko zó el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az el len õr zött egy -
ség ben ta lál ha tó, a hiba, az áru és az elõ ál lí tás szempont -
jából azo nos me gí té lé sû élel mi szer vagy ta kar mány
mennyi sé gé nek szor za ta.

(3) Ha a té tel ér té ke nem ál la pít ha tó meg, vagy az el já rás 
so rán az adott té tel szo ká sos ér té ké nél húsz, vagy an nál
több szá za lék kal ke ve sebb ál la pít ha tó meg, ak kor az adott
té tel nek a szo ká sos pi a ci árát kell fi gye lem be ven ni.

Növényvédelmi bírság

3. §

A nö vény vé del mi bír ság össze gét a Tv. 59. § (3) és
(5) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel az e ren de let
1. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint kell megálla -
pítani.

4. §

(1) Az 1. szá mú mel lék let A) táb lá zat c) pont já ban fog -
lal tak ese tén a nö vény vé del mi bír ság alap ja a ká ro sí tó val
fer tõ zött te rü let mé re te.

(2) A ká ro sí tó val való fer tõ zött sé get a nö vény vé del mi
te vé keny ség rõl szó ló kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint kell meg ál la pí ta ni. Nem ál la pít ha tó meg a ká ro sí tó val
való fer tõ zött ség, amennyi ben a szán tó vagy kert mû ve lé si 
ág ban nyil ván tar tott és tény le ge sen meg mû velt te rü le ten a
ká ro sí tó fe lü le ti bo rí tott sá gá nak át la ga a tech no ló gi a i lag
biz to sít ha tó mér té ket, de leg fel jebb 5%-ot nem ha lad ja
meg.

(3) Amennyi ben a kül te rü le ti, ká ro sí tó val fer tõ zött te rü -
let ká ro sí tó bo rí tott sá gá nak át la ga

a) a 10%-ot nem ha lad ja meg, a nö vény vé del mi bír ság
mér té ke meg egye zik az adott fer tõ zött te rü let re, az 1. szá -
mú mel lék let A) táb lá zat c) pont 2. al pont ja sze rint irány -
adó bír ság té tel leg ala cso nyabb össze gé vel;

b) az 50%-ot meg ha lad ja, a nö vény vé del mi bír ság mér -
té ke meg egye zik az adott fer tõ zött te rü let re, az 1. szá mú
mel lék let A) táb lá zat c) pont 2. al pont ja sze rint irány adó
bír ság té tel leg ma ga sabb össze gé vel.

5. §

(1) Az 1. szá mú mel lék let B) táb lá za tá ban fog lalt jog -
sér té sek ese té re meg ál la pí tott nö vény vé del mi bír ság
össze ge nem le het ke ve sebb, az adott tény ál lás ra az 1. szá -
mú mel lék let C) táb lá zat ban meg ha tá ro zott leg ki sebb mér -
ték nél.

(2) A nö vény vé del mi bír ság össze ge a (3) be kez dés ben
le ír tak ki vé te lé vel kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben
mér sé kel he tõ, de nem le het ke ve sebb a Tv. 59. § (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott leg ki sebb összeg nél.

(3) Azo nos tény ál lá sú, há rom éven be lü li is mé telt jog -
sér tés ese tén a nö vény vé del mi bír ság össze gét az 1. szá mú
mel lék let irány adó bír ság té te le sze rint ki sza bott bír ság
össze gé nek fe lé vel kell nö vel ni.

6. §

Amennyi ben a jog sér tõ ma ga tar tás sal az 1. szá mú mel -
lék let A) táb lá zat b) pont já ban, il let ve a B) táb lá zat
d) pont já ban sze rep lõ ese tek bõl több is meg va ló sul, a bír -
ság mér té két a sú lyo sabb bír ság té tel lel fe nye ge tett jog sér -
tés re irány adó bír ság ki sza bá si sza bá lyok sze rint kell meg -
ál la pí ta ni.

Takarmány-ellenõrzési bírság

7. §

(1) A ta kar mány-el len õr zé si bír ság alap össze gé nek
mér té ke:
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a) az elõ írt mennyi ség tõl el té rõ mér ték ben vagy mó -
don, il let ve meg nem en ge dett ál lat gyó gyá sza ti ké szít -
ményt, ta kar mány-ada lék anya got vagy az elõ írt leg ma ga -
sabb ér té ket meg ha la dó mennyi sé gû nem kí vá na tos anya -
got, mik ro or ga niz must, til tott anya got, nem en ge dé lye zett
ál la ti fe hér jét tar tal ma zó ta kar mány ese tén: a té tel ér té ké -
nek há rom szo ro sa,

b) mi nõ sé gé ben az ál lat egész sé gét ve szé lyez te tõ mér -
ték ben ká ro so dott ta kar mány ese tén: a té tel ér té ké nek ket -
tõ és fél sze re se,

c) ha a ta kar mány bel tar tal mi ér té ke a Tv. vég re haj tá sá -
ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott nál na gyobb mér -
ték ben tér el a gyárt mány lap ban vagy a kí sé rõ ok má nyon
fel tün te tett ga ran tált bel tar tal mi ér ték tõl: a té tel ér té ké nek
két sze re se,

d) a ta kar mány je lö lé si elõ írá sok nak való meg nem fe le -
lés ese tén: a té tel ér té ké nek két sze re se,

e) az elõ írt gyárt mány lap pal nem ren del ke zõ ta kar -
mány ese tén: a té tel ér té ké nek más fél sze rese,

f) a b) pont ban em lít et tõl ki sebb mér ték ben mi nõ sé gé -
ben ká ro so dott ta kar mány ese tén: a té tel ér té ké nek más fél -
sze rese,

g) egyéb, a Tv. vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyi elõ -
írá sok nak való meg nem fe le lés ese tén: a té tel ér té ké nek
más fél sze re se,
de leg alább a 2. szá mú mel lék let A) táb lá za ta sze rin ti
 minimumösszeg.

(2) Ha a jog sér tõ ma ga tar tás sal egy ide jû leg több, az
(1) be kez dés ben sze rep lõ eset is meg va ló sul, a bír ság alap -
össze gét a sú lyo sabb bír ság té tel lel fe nye ge tett jog sér tés re
irány adó bír ság ki sza bá si sza bá lyok sze rint kell megálla -
pítani.

8. §

(1) A bír ság mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán a bír ság
7. § sze rint meg ál la pí tott alap össze gét meg kell szo roz ni

a) a 2. szá mú mel lék let B) táb lá za tá ban sze rep lõ
 súlyosbító kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén az ott meg ha tá -
ro zott szor zók kal, il let ve

b) a Tv. 23. § (1)–(2) be kez dé sé nek meg sér té se ese tén
a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szor zók kal.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti több sú lyos bí tó
kö rül mény, il let ve ilyen sú lyos bí tó kö rül mény és az (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti eset együt tes fenn ál lá sa ese tén
a bír ság mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz va la mennyi vo nat -
ko zó szor zót össze szo roz va kell a bír ság mér té két meg -
állapítani.

Élelmiszer-ellenõrzési bírság

9. §

(1) Az élel mi szer-el len õr zé si bír ság alap össze gé nek
mér té ke:

a) az élel mi szer-biz ton sá gi kö ve tel mé nyek meg sér té se
ese tén: a té tel ér té ké nek há rom szo ro sa;

b) fo gyaszt ha tó sá gi ha tár idõ le jár ta utá ni for ga lom ba
ho za tal ese tén: a té tel ér té ké nek ket tõ és fél sze re se;

c) a Ma gyar Élel mi szer köny vi meg ne ve zé se ket jog el -
le ne sen hasz ná ló élel mi szer for ga lom ba ho za ta la ese tén:
a té tel ér té ké nek ket tõ és fél sze re se;

d) jog sza bály ban vagy az Eu ró pai Unió kö te le zõ en
 alkalmazandó jogi ak tu sa i ban sza bá lyo zott élelmiszer-
 minõségi elõ írá sok nak való meg nem fe le lés ese tén: a té tel
ér té ké nek két sze re se;

e) amennyi ben az elõ ál lí tó nem ren del ke zik a Tv. 22. §
(2) be kez dé se sze rin ti írá sos do ku men tá ci ó val, vagy an nak 
meg lé te ese tén a do ku men tá ci ó ban fel tün te tett élel mi szer-
mi nõ sé gi elõ írá sok nak az élel mi szer nem fe le l meg: a té tel
ér té ké nek más fél sze re se;

f) mi nõ ség meg õr zé si ha tár idõ le jár ta utá ni for ga lom ba
ho za tal ese tén: a té tel ér té ké nek más fél sze re se;

g) egyéb, az a)–f) pont alá nem tar to zó élel mi szer-je lö -
lé si elõ írá sok nak való meg nem fe le lés ese tén: a té tel ér -
téke.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rint szá mí tott összeg ke ve -
sebb, mint a 4. szá mú mel lék let A) táb lá za ta sze rint meg -
határozott mi ni mum összeg – a (3) be kez dés ben fog lalt
 kivétellel – az ott meg ha tá ro zott össze get kell a bír ság
alap össze ge ként fi gye lem be ven ni.

(3) A (2) be kez dés nem al kal maz ha tó a zöld ség-gyü -
mölcs el len õr zés so rán ki sza bott bír sá gok ese tén.

(4) Ha a jog sér tõ ma ga tar tás sal egy ide jû leg több, az
(1) be kez dés ben sze rep lõ eset is meg va ló sul, a bír ság alap -
össze gét a sú lyo sabb bír ság té tel lel fe nye ge tett jog sér tés re
irány adó bír ság ki sza bá si sza bá lyok sze rint kell meg ál la pí -
ta ni.

(5) Kü lön bö zõ té te le ket érin tõ, azo nos tény ál lá sú jog -
sér tés ese tén az el len õr zött lé te sít mény ben ta lál ha tó té te -
lek ér té két a bír ság alap össze gé nek meg ál la pí tá sa kor
össze kell adni.

10. §

(1) A bír ság mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán a bír ság
9. § sze rint meg ál la pí tott alap össze gét meg kell szo roz ni

a) a 4. szá mú mel lék let B) táb lá za tá ban sze rep lõ
 súlyosbító kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén az ott meg ha tá -
ro zott szor zók kal, il let ve

b) a Tv. 23. § (1)–(2) be kez dé sé nek meg sér té se ese tén
a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szor zók kal.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti több sú lyos bí tó
kö rül mény, il let ve ilyen sú lyos bí tó kö rül mény és az (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti eset együt tes fenn ál lá sa ese tén a
bír ság mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz va la mennyi vonat -
kozó szor zót össze szo roz va kell a bír ság mér té két meg ál -
la pí ta ni.
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Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság

11. §

(1) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír ság alap össze ge
 tizenötezer fo rint.

(2) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír ság mér té ké nek
meg ál la pí tá sá hoz a bír ság alap össze gét a jog sér tés kö rül -
mé nye i tõl füg gõ en meg kell szo roz ni az 5. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott szor zók kal.

(3) Több tény ál lás együt tes fenn ál lá sa ese tén va la -
mennyi vo nat ko zó szor zót össze szo roz va kell az élel mi -
szer lánc-fel ügye le ti bír ság mér té két meg ál la pí ta ni.

(4) Ha a jog sér tést oko zó cse lek ményt szán dé ko san
 követték el, az adott tény ál lás hoz tar to zó leg ala cso nyabb
szor zó nem al kal maz ha tó.

12. §

(1) A 11. §-ban fog lal tak tól el té rõ en, ha az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti bír ság a Tv. 63. § (1) be kez dés d) pont ja
alap ján ke rül ki sza bás ra,

a) a ta kar mány-vál lal ko zó val szem ben ki sza bás ra ke -
rü lõ élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír ság össze ge, ha a ta kar -
mány-vál lal ko zó

aa) – bár azt meg te het te vol na – nem gon dos ko dott
meg fe le lõ mó don a jog sér tés meg elõ zé sé rõl: öt ven ezer
 forint;

ab) uta sí tá sá ra kö vet ték el a jog sér tést: százezer fo rint;
b) az élel mi szer-vál lal ko zó val szem ben ki sza bás ra

 kerülõ élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír ság össze ge, ha az
élel mi szer-vál lal ko zó

ba) – bár azt meg te het te vol na – nem gon dos ko dott meg -
fe le lõ mó don a jog sér tés meg elõ zé sé rõl: száz ezer  forint;

bb) uta sí tá sá ra kö vet ték el a jog sér tést: öt száz ezer fo rint.

(2) A 11. §-ban fog lal tak tól el té rõ en, ha élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti bír ság a nyo mon kö vet he tõ sé gi sza bá lyok
meg sér té se miatt ke rül ki sza bás ra, annyi szor öt ven ezer
 forint össze gû élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír sá got kell
 kiszabni, ahány té telt a jog sér tés érin tett.

(3) Amennyi ben az élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír ság a
Tv. 63. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján ke rül ki sza bás ra,
a 11. § sze rint meg ál la pí tott összeg nem le het ke ve sebb
 ötvenezer fo rint nál.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a ren de let 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után el kö ve tett jogsér -
tések ese tén kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a nö vény vé del mi bír ság té te les mér té ké rõl szó ló
187/2006. (IX. 5.) Korm. ren de let, és

b) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról szó ló 2001. évi CXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ról szó ló 43/2003. (IV. 26.) FVM ren de let
42–44. §-a
az zal, hogy az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
 elkövetett jog sér té sek ese tén még az e jog sza bá lyok ban
fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

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

8262 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/113. szám

1. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A növényvédelmi bírság tételes mértéke

A) A nö vény vé del mi bír ság mér té ke a Tv. 60. §-a (1) be kez dé sé nek az alább fel so rolt pont já ban fog lalt tény ál lá sok
sze rint:

a) A zár la ti ká ro sí tó val való fer tõ zés azon na li fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó 
kö te le zett ség meg sze gé se, zár la ti ká ro sí tó ter jesz té se vagy a ter je dés elõ -
se gí té se, a zár la ti in téz ke dés meg sze gé se

1. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes szabá -
lyairól szó ló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let 1. és 2. szá mú mellék letében
„A” lis tán fel so rolt ká ro sí tók ese tén: 500 000–10 000 000 Ft

2. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes szabá -
lyairól szó ló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le té ben
„B” lis tán fel so rolt ká ro sí tók ese tén: 200 000–2 000 000 Ft



b) Nö vény vé dõ szer rel olyan cse lek mény meg va ló sí tá sa, amely

1. az em ber vagy ál lat egész sé gét ve szé lyez te ti: 500 000–10 000 000 Ft

2. az élel mi szer- vagy ta kar mány biz ton sá got ve szé lyez te ti: 200 000–7 000 000 Ft

3. a kör nye ze tet ve szé lyez te ti: 50 000–5 000 000 Ft

c) A Tv. 17. § (1), il let ve (4) be kez dé sé ben elõ írt vé de ke zé si kö te le zett -
ség el mu lasz tá sa

1. bel te rü le ten: ke ve sebb, mint 50 m2 15 000 Ft

50 m2, vagy na gyobb,
de 100 m2-nél ke ve sebb 15 000–50 000 Ft

100 m2, vagy na gyobb,
de 200 m2-nél ke ve sebb 50 000–100 000 Ft

200 m2, vagy na gyobb,
de 1 ha-nál ke ve sebb 100 000–750 000 Ft

1 ha, vagy na gyobb 750 000–5 000 000 Ft

2. kül te rü le ten: ke ve sebb, mint 1 ha 15 000–50 000 Ft

1 ha, vagy na gyobb,
de ke ve sebb, mint 5 ha 50 000–150 000 Ft

5 ha, vagy na gyobb,
de ke ve sebb, mint 10 ha 150 000–225 000 Ft

10 ha, vagy na gyobb,
de ke ve sebb, mint 30 ha 225 000–1 000 000 Ft

30 ha, vagy na gyobb,
de ke ve sebb, mint 50 ha 1 000 000–2 000 000 Ft

50 ha, vagy na gyobb,
de ke ve sebb, mint 100 ha 2 000 000–3 750 000 Ft

100 ha, vagy na gyobb 3 750 000–5 000 000 Ft

g) A mé hé sze tek nö vény vé del mi szem pont ból el ren delt ván do rol ta tá si
ti lal má nak meg sze gé se: 200 000 Ft

i) Az aláb bi kö te le zett ség el mu lasz tá sa, il let ve meg sze gé se ese tén

1. For ga lom ba ho za ta li en ge déllyel (tí pus mi nõ sí tés) nem ren del ke zõ
nö vény vé del mi gép for gal ma zá sa:

a for gal ma zott té tel for gal mi adót is tar tal -
ma zó ér té ké nek 20%-a, de leg alább

200 000 Ft

2. For ga lom ba ho za ta li en ge déllyel (tí pus mi nõ sí tés) nem ren del ke zõ
nö vény vé del mi gép, vagy idõ sza kos fe lül vizs gá la ton részt nem vett,
 illetve meg nem fe lel t nö vény vé del mi gép üze mel te té se vagy hasz ná la ta: gé pen ként 20 000 Ft

j) A zár la ti ká ro sí tó val való fer tõ zés be je len té sé re vo nat ko zó kö te le zett -
ség meg sze gé se: 15 000 Ft

k) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ál tal el ren delt vegy sze res
 növényvédelmi mun ka vég zés aka dá lyo zá sa: 15 000–200 000 Ft

l) A nö vény vé del mi ha tó sá gi te vé keny ség aka dá lyo zá sa, a ha tó ság
 intézkedésének fi gyel men kí vül ha gyá sa, az ál la mi vagy köz ér de kû
 védekezés vég re haj tá sá nak aka dá lyo zá sa: 15 000–400 000 Ft

n) Az elõ írt vagy el ren delt nö vény-egész ség ügyi kor lá to zá sok meg -
szegése: 15 000–200 000 Ft

o) A jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si, nyil ván tar tá si, nyil ván tar tás -
ba vé te li kö te le zett ség el mu lasz tá sa: 15 000–200 000 Ft

2008/113. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8263



p) En ge dély kö te les ter mék, mû sza ki lag al kal mat lan nak mi nõ sí tett vagy
ér vé nyes mû sza ki en ge déllyel nem ren del ke zõ gép pel, il let ve be ren de -
zés sel áru ter me lõ gaz da ság ban tör té nõ ki jut ta tá sa: 15 000 Ft

q) A mé hek re ve szé lyes nö vény vé del mi mun ka vég zés be je len té si kö te -
le zett sé gé nek el mu lasz tá sa: 15 000 Ft

B) A nö vény vé del mi bír ság mér té ke a Tv. 60. § (1) be kez dé sé nek az alább fel so rolt pont já ban fog lalt tény ál lá sok
 esetén:

d) En ge dély kö te les ter mék elõ írt ké pe sí tés, il let ve en ge dély nél kül, vagy en ge dély tõl el té rõ mó don tör té nõ

1. for gal ma zá sa: a for gal ma zott té tel for gal mi adót is tar tal ma -
zó ér té ké nek 40%-a,

2. hir de té se, vagy nyil vá nos ság szá má ra tör té nõ aján lá sa: leg fel jebb 1 000 000 Ft, a nyil vá nos ság nagy -
sá gá tól füg gõ en

3. fel hasz ná lá sa: leg fel jebb 2 000 000 Ft, a fel hasz ná lás ból ere -
dõ koc ká zat tól füg gõ en

e) En ge dély kö te les ter mék cso ma go lá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok meg -
sér té se:

a té tel for gal mi adót is tar tal ma zó ér té ké nek
50%-a,

f) Az adott évi ana li ti ka i lag tisz ta ha tó anyag be nyúj tá sá ra vo nat ko zó
kö te le zett ség el mu lasz tá sa:

az éves for gal ma zott té tel for gal mi adót is tar -
tal ma zó ér té ké nek 1%-a

h) A mû trá gyák ról szó ló, 2003. ok tó ber 13-i 2003/2003/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let je lö lés re, cso ma go lás ra, a Kö zös sé gen
be lü li le te le pe dés re, nyil ván tar tás ra, táp anyag tar ta lom ra, va la mint az
egyes mû trá gya tí pu sok ra vo nat ko zó elõ írá sa i nak meg sér té se:

a té tel for gal mi adót is tar tal ma zó ér té ké nek
40%-a,

m) A nö vény vé de lem mel kap cso lat ban elõ írt vagy el ren delt nö vény-
egész ség ügyi, kí sér le ti, ter me lé si, meg sem mi sí té si, elõ ál lí tá si, for má -
lá si, ki sze re lé si, cso ma go lá si, rak tá ro zá si, szál lí tá si, fel hasz ná lá si,
for ga lom ba ho za ta li ren del ke zé sek meg sze gé se:

a ha tó sá gi in téz ke dés sel érin tett té tel for gal mi 
adót is tar tal ma zó ér té ké nek 40%-a,

r) A nö vény vé dõ szer bel föl di for gal má ra vo nat ko zó, a Tv. 17. §
(5)–(6) be kez dé se sze rin ti je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa:

az éves for gal ma zott té tel for gal mi adót is tar -
tal ma zó ér té ké nek 0,5%-a,

C) A B) táb lá za tá ban fel tün te tett nö vény vé del mi bír ság össze gek meg ál la pí tá sá nál al kal ma zan dó alap bír sá gok
ezer fo rint ban:

A B) táb lá zat sze rin ti
 jogsértés

Az Szt. ha tá lya alá nem
 tartozó el já rás alá vont

 személy

Az Szt. ha tá lya alá tar to zó,
500 mil lió fo rin tot meg
nem ha la dó éves net tó
 árbevétellel ren del ke zõ
 eljárás alá vont sze mély

Az Szt. ha tá lya alá tar to zó,
500 mil lió fo rin tot meg -

haladó éves net tó árbevé -
tellel ren del ke zõ el já rás

alá vont sze mély

d) 1. pont  50 100 200

d) 2. pont 100 200 400

d) 3. pont 100 300 500

e) pont 200 300 500

f) pont 100 150 200

h) pont 200 300 500

m) pont  15  50 100

r) pont  15  20  30
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2. szá mú mel lék let a 194/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

A ta kar mány-el len õr zé si bír ság té te les mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán al kal ma zan dó
mi ni mum bír sá gok és szor zók

A) A ta kar mány-el len õr zé si bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál al kal ma zan dó mi ni mum bír sá gok ezer fo rint ban:

Jog sér tés, a Tv. 61. §
(1)  bekezdésének

Az Szt. ha tá lya alá nem
 tartozó el já rás alá vont

 személy

Az Szt. ha tá lya alá tar to zó,
500 mil lió fo rin tot meg nem 

ha la dó éves net tó árbevé -
tellel ren del ke zõ el já rás

alá vont sze mély

Az Szt. ha tá lya alá tar to zó,
500 mil lió fo rin tot meg -

haladó éves net tó árbevé -
tellel ren del ke zõ el já rás

alá vont sze mély

a) pont ja 50 100 200

b) pont ja 30  50 100

c) pont ja 20  30  50

d) pont ja 20  30  50

e) pont ja 15  20  30

f) pont ja 15  20  30

g) pont ja 15  20  30

B) Sú lyos bí tó té nye zõ fenn ál lá sa ese tén al kal ma zan dó szor zók:

Sú lyos bí tó kö rül mény: Al kal ma zan dó szor zó

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés ál la tok egész sé gét ve szé lyez te ti, vagy ká ro -
sít ja – a Tv. 61. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban le írt tény ál lás ki vé te lé vel –, a cse -
lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–4

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés em be rek egész sé gét ve szé lyez te ti, vagy
 károsítja, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 3–5

A bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés sel érin tett, il let ve po ten ci á li san érin tett ál la tok,
em be rek, il let ve vál lal ko zá sok szá má tól füg gõ en: 1–3

Azo nos tény ál lá sú jog sér tés miatt a meg elõ zõ há rom év ben tör té nõ bír ság ki sza bá sa
ese tén a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 1,5–3

3. szá mú mel lék let a 194/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

A Tv. 23. §-a (1) és (2) be kez dé sé nek meg sér té se ese tén al kal ma zan dó szor zók

Kö te le zett ség el mu lasz tá sa
Az Szt. ha tá lya alá
nem tar to zó el já rás
alá vont sze mély

Az Szt. ha tá lya alá
tar to zó, 500 mil lió
 forintot meg nem
 haladó éves net tó

 árbevétellel rendel -
kezõ el já rás alá vont

sze mély

Az Szt. ha tá lya alá
tar to zó, 500 mil lió
 forintot meg ha la dó

éves net tó ár be vé tel lel 
ren del ke zõ el já rás
alá vont sze mély

A Tv. 23. §
(2)  bekezdésének
meg sér té se

Nyil ván tar tás ba vé tel 1,5 2 3

En ge dé lye zés 2 3 5

A Tv. 23. §
(1)  bekezdésének
meg sér té se

Nyil ván tar tás ba vé tel 2,5 3 4

En ge dé lye zés 3 5 10
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4. szá mú mel lék let a 194/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

Az élel mi szer-el len õr zé si bír ság té te les mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán al kal ma zan dó
mi ni mum bír sá gok és szor zók

A) Az élel mi szer-el len õr zé si bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál al kal ma zan dó mi ni mum bír sá gok ezer fo rint ban:

Az Szt. ha tá lya alá nem
tar to zó el já rás alá vont

sze mély

Az Szt. ha tá lya alá tar to zó,
500 mil lió fo rin tot meg nem 

ha la dó éves net tó
ár be vé tel lel ren del ke zõ
el já rás alá vont sze mély

Az Szt. ha tá lya alá tar to zó,
500 mil lió fo rin tot

meg ha la dó éves net tó
ár be vé tel lel ren del ke zõ
el já rás alá vont sze mély

a 9. § (1) be kez dés a) pont ja 
ese tén

100 200 300

a 9. § (1) be kez dés b) pont ja 
ese tén

50 150 250

a 9. § (1) be kez dés c) pont ja 
ese tén

50 100 200

a 9. § (1) be kez dés d) pont ja 
ese tén

50 100 200

a 9. § (1) be kez dés e) pont ja 
ese tén

30 50 100

a 9. § (1) be kez dés f) pont ja
ese tén

30 50 100

a 9. § (1) be kez dés g) pont ja 
ese tén

15 30 50

B) Sú lyos bí tó té nye zõ fenn ál lá sa ese tén al kal ma zan dó szor zók

Sú lyos bí tó kö rül mény: Al kal ma zan dó szor zó

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés em be rek egész sé gét ve szé lyez te ti (így kü lö -
nö sen az élel mi szer ben, va la mely pa ra mé ter a jog sza bály ban, vagy az Eu ró pai Unió
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sá ban elõ írt ha tár ér té ket leg alább tíz sze res mér ték -
ben ha lad ja meg; az élel mi szer kü lön jog sza bály ban, vagy az Euró pai Unió köz vet le nül 
al kal ma zan dó jogi ak tu sa sze rint fel tün te ten dõ, de nem fel tün te tett al ler gén-anya got,
 illetve nem meg en ge dett anya got, vagy mik ro or ga niz must tar tal maz) a cse lek mény sú -
lyá tól függõen: 5–9

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés em be rek egész sé gét ká ro sít ja (meg be te ge -
dést okoz): 10

A bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés sel érin tett, vagy po ten ci á li san érin tett em be rek, 
il let ve vál lal ko zá sok szá má tól füg gõ en: 1–5

Azo nos tény ál lá sú jog sér tés miatt a meg elõ zõ há rom év ben tör té nõ bír ság ki sza bá sa
ese tén a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 1,5–5
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5. szá mú mel lék let a 194/2008. (VII. 31.) Korm. ren de let hez

Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír ság té te les mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán al kal ma zan dó szor zók

A) Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír ság ki sza bá sa ese tén al kal ma zan dó szor zók

Tény ál lás: Al kal ma zan dó szor zó

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés aa) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–8

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ab) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 4–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ac) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–7

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ad) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 1–7

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ae) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 1–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés af) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–15

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ag) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 5–15

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ah) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 1–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ai) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés aj) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés ak) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés al) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 63. § (1) be kez dés am) pont já ba üt kö -
zik, a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 1–5

Ha a bír ság ki sza bá sá ra a Tv. 63. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt eset ben ke rül sor,
a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 2–10

B) Sú lyos bí tó té nye zõ fenn ál lá sa ese tén al kal ma zan dó szor zók

Sú lyos bí tó té nye zõ: Al kal ma zan dó szor zó

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 23. § (1)–(2) bekez dé sé ben  szereplõ
en ge dély nél kül vég zett te vé keny ség gel kap cso la tos a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 10–30

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 23. § (1)–(2) bekez dé sé ben  szereplõ
nyil ván tar tás ba vé tel nél kül vég zett te vé keny ség gel kap cso la tos, a cse lek mény sú lyá tól 
füg gõ en: 2–10

Ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés a Tv. 23. § (1)–(2) bekez dé sé ben  szereplõ
en ge dély tõl el té rõ en vég zett te vé keny ség gel kap cso la tos, a cse lek mény sú lyá tól
 függõen: 2–10

A bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés sel érin tett, vagy po ten ci á li san érin tett ál la tok,
em be rek, il let ve vál lal ko zá sok szá má tól füg gõ en: 1–5

A bír ság ki sza bá sá ra okot adó jog sér tés ál la tok, il let ve em be rek egész sé gét ve szé lyez -
te ti, vagy ká ro sít ja a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 5–15

Azo nos tény ál lá sú jog sér tés miatt a meg elõ zõ há rom év ben tör té nõ bír ság ki sza bá sa
ese tén a cse lek mény sú lyá tól füg gõ en: 1,5–5
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

15/2008. (VII. 31.) KHEM
rendelete

a víziközlekedés rendjérõl szóló
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl szó ló 2000. évi XLII. tör vény 88. §
(2) be kez dés p) és s) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
 feladat- és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A ví zi köz le ke dés rend jé rõl szó ló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let mel lék le te ként köz zé tett Ha jó zá si Sza bály -
zat (a to váb bi ak ban: HSZ) II. ré sze 1.01 cik ke a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[E rész al kal ma zá sá ban:]
„i) vi tor lás vízi sport esz köz: a leg alább 3 m2 név le ges

vi tor la fe lü le tû vízi sport esz köz,”

(2) A HSZ II. ré sze 9.12 cik ké nek 6. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[9.12 cikk – Ví zi jár mû vek köz le ke dé se]
„6. A szer ve zett ok ta tás, gya kor lás (edzés) és ver seny

sport egye sü le ti iga zol vánnyal ren del ke zõ részt ve või – az
il le té kes or szá gos sport ági szak szö vet ség ál tal sza bá lyo -

zott és a ví zi ren dé szet rend õri szer ve ál tal jó vá ha gyott,
a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los
Ér te sí tõ ben köz zé tett biz ton sá gi sza bály ban, to váb bá jog -
sza bály ban elõ írt egyéb fel té te lek mel lett – men te sül nek
az 1. és a 4. be kez dés ben fog lalt kor lá to zá sok alól. Az elsõ
mon dat ban meg ha tá ro zot ta kon túl a vi tor lás csó nak kal
való szer ve zett ok ta tás, gya kor lás (edzés) és ver seny sport -
egye sü le ti iga zol vánnyal ren del ke zõ részt ve või – az il le té -
kes or szá gos sport ági szak szö vet ség ál tal sza bá lyo zott és
a ví zi ren dé szet rend õri szer ve ál tal jó vá ha gyott, a Ma gyar
Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben
köz zé tett biz ton sá gi sza bály ban, to váb bá jog sza bály ban
elõ írt egyéb fel té te lek mel lett – a 2. és a 3. be kez dés ben
fog lalt kor lá to zá sok alól is men te sül nek.”

2. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha jó zá si
ké pe sí té sek rõl szó ló 15/2001. (IV. 27.) Kö ViM ren de let
4. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Hajó ön ál ló ve ze té sé re jo go sí tó ké pe sí tés meg szer zé -
sé re irá nyu ló vizs gá ra való fel ké szü lés 2009. ja nu ár 1-jé tõl 
csak jó vá ha gyott kép zés ke re té ben tör tén het.”

(3) A HSZ II. ré sze 9.12 cik ké nek 6. be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott, az il le té kes or szá gos sport ági szak szö vet ség
 által sza bá lyo zott biz ton sá gi fel té te lek 2008. au gusz tus
31-éig a Rend õr ség jó vá ha gyá sa nél kül is al kal maz ha tó ak. 
Ezen idõ pon tot kö ve tõ en a HSZ II. ré sze 9.12 cikk 6. be -
kez dé se csak ak kor al kal maz ha tó, ha a biz ton sá gi fel té te -
le ket a Rend õr ség jó vá hagy ta.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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